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 مقدمة ونظرة عامة. 1

 حقوق العمال لن يفيد الموظفين فحسب، إن تعزيز"
ًوإنما سوف يعزز أيضا الصورة العالمية لقطر كدولة 

 ."رائدة وتقدمية
 1 2016 -2011اسرتاتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، 

هذا الجهد يهدف إلى زعزعة قطر ومحاولة "
، ومؤامرة 2022التشويش على استضافتها كأس العالم 

لقد كانت هناك . وافع سياسيةتقف وراءها بالكامل د
مساع للبحث عن مبررات غير مباشرة لتحقيق هذا 

الهدف، وبينها إصدار تقارير كاذبة ال صلة لها 
 ." بالحقائق بشأن أوضاع قوة العمل في قطر

 اململكة الصادرة يف" الغارديان"ًوكيل وزارة العمل، ردا عىل تقارير بشأن انتهاكات خطرية لحقوق العمال نرشتها صحيفة 

 2 2013ترشين األول /املتحدة، أكتوبر

ًتشهد قطر نموا سكانيا بمعدالت مذهلة حقا ً ، تزايد عدد 2013آب / وأغسطس2012آب /فما بني أغسطس. ً

ًوإذا ما ما وضعنا ذلك بصيغة أخرى، فإن عرشين شخصا جديدا ينضمون إىل .  باملائة10.5السكان بنسبة  ً

   3.املقيمني يف البالد كل ساعة

ويعود سبب هذا النمو، يف األساس، إىل استجالب عمال مهاجرين بأجور متدنية لدعم برنامج تطوير البنية التحتية 

 مليار دوالر أمريكي عىل مدار العقد 220الذي ستصل كلفته، وفق بعض التقديرات، إىل ما يربو عىل 4األساسية، 

وأغلبية هؤالء من 6.  باملائة من قوة العمل اإلجمالية94بي، أي  مليون عامل أجن1.38ً ويعمل يف قطر حاليا 5.املقبل

َّجنوب وجنوب رشق آسيا، ومن املتوقع أن يرتفع هذا العدد بمعدالت كبرية يف السنوات املقبلة، حيث قدر أحد خرباء 

 مليون عامل  بنحو7ما ستحتاج البالد إىل تشغيله من عمال أجانب جدد يف العقد املقبل " منظمة العمل الدولية"

 8. ويف قطاع البناء، من املرجح أن تظل أغلبية هؤالء العمال من الذكور. أجنبي

وبحسب ما خططت له قطر، فإن أعمال البناء التي انطلقت ترمي إىل تحويل الدوحة من مجرد عاصمة لدولة قطر 

بكة للمرتو وشبكة دولية للسكة إذ يجري بناء مطار جديد، بينما وضعت الخطط إلنشاء ش. إىل مركز إقليمي وعاملي

 -وستخضع الطرق لعملية صيانة كاملة، بينما سيتم تجديد أنظمة الرصف الصحي، ويفتتح ميناء جديد. الحديد
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 9 .وهذا ببساطة، ويف جزء منه، ملجاراة الطلب الهائل عىل املواد الخام التي تحتاجها املشاريع األخرى

، الذي يعترب أبرز مشاريع 2022 مونديال كأس العالم لكرة القدم لسنة ويحتل موقع القلب يف كل هذه املشاريع

، كانت الخطة 2010فعندما تقدمت قطر بعرضها الستضافة كأس العالم يف . ًقطر حتى الساعة، وأكثرها طموحا

ً استادا رياضيا، بما فيها تسعة استادات جديدة، مع إبقاء املجال مفتوحا أمام مراجعة هذا 12تتضمن  ً العدد ً

ولكن 10.  مليارات دوالر أمريكي4ًوتقدر التكاليف اإلجمالية ملشاريع كأس العالم تحديدا بنحو . بغرض تقليصه

ًينبغي، حتى يتسنى لكأس العالم أن ينجح، إنجاز بنية تحتية أساسية أوسع نطاقا جرى التخطيط لها، ناهيك عن 

 . ً عىل السكن من قبل مشجعي اللعبة األكثر رواجا يف العالمآالف الغرف الفندقية التي ينبغي بناؤها لتلبية الطلب

 قد زاد من مكانتها ورفع من شأنها عىل الصعيد العاملي، 2022إن منح قطر امتياز تنظيم كأس العالم لسنة 

فقد برزت عىل السطح أحاديث عن درجات الحرارة يف صيف قطر، التي . ولكنه وضعها كذلك يف دائرة الضوء

 .  ما استتبع تقديم مقرتحات بعقد املونديال يف أشهر الشتاء11 درجة مئوية، 45صل إىل يمكن أن ت

ومنذ نرش تقارير تناولت ظروف العمل التي يواجهها املهاجرون النيباليون يف وسائل اإلعالم الدولية، يف 

ورة خاصة يف قطر، ُسلطت األضواء كذلك عىل املعاملة التي يتلقاها عمال البناء بص12، 2013أيلول /سبتمرب

واحتماالت أن يواجه العمال املهاجرون املنخرطون يف برنامج اإلنشاءات املقرر لكأس العالم االستغالل عىل نحو 

وفيما يتعلق بمسألة العمال املهاجرين، فإن سمعة قطر عىل الصعيد الدويل أصبحت تثري الكثري من . خطري

 . التساؤالت

 نطاق االنتهاكات

ِّوتبني أبحاث منظمة . تهاكات التي ترتكب ضد العمال الوافدين يف قطاع البناء، بقطر، بأنها مريعةيمكن وصف االن

حيث تشمل هذه . العفو الدولية مدى استغالل العمال املهاجرين عىل نطاق واسع من قبل أصحاب العمل

 : هاجرين، ما ييلاالنتهاكات، التي ترتكب عىل خلفية مواقف تمييزية ضد العديد من فئات العمال امل

اكتشاف العمال عندما يصلون إىل قطر أن رشوط وظروف عملهم تختلف عما وعدوا به عندما جرى التعاقد  

 ً بما يف ذلك إعطاؤهم أجورا أدنى مما وعدوا به؛ -معهم للعمل

 ًاحتجاز رواتب العمال طيلة شهور، أو عدم دفعها لهم بتاتا؛ 

 ِّ، ما يعرضهم لالحتجاز من قبل السلطات؛" ثبوتيةدون وثائق"ترك أصحاب العمل عمالهم  

 مصادرة أصحاب العمل جوازات سفر العمال املهاجرين ومنعهم من مغادرة البالد؛ 

عىل العمال، وعدم توفري أصحاب العمل الحماية الصحية ) ًوأحيانا بشكل مفرط(فرض ساعات عمل إضافية  

 لهم وضمان سالمتهم بصورة كافية؛

 .  ظروف بائسة ال تليق بالبرشإسكان العمال يف 

ومع أ، كل ممارسة . إن من املمكن، وبسهولة، إساءة تقدير التأثريات الناجمة عن مثل هذه املمارسات عىل األفراد
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من هذه غري مقبولة بحد ذاتها، إال أن العديد من العمال يتعرضون لألثر الرتاكمي لعدة مكونات متداخلة لهذه 

 . د، وبما يرتتب عليه معاناة يصعب قياسهااالنتهاكات يف وقت واح

وقد التقى باحثو منظمة العفو الدولية، خالل املقابالت التي أجروها، بالعديد من العمال الذين كانوا يعانون من 

إذ . االكتئاب الشديد بسبب ما تلقوه من معاملة، ونتيجة شعورهم بالعجز عن مواجهة ما يصادفهم من معضالت

هم عن الصدمة النفسية التي شعروا بها جراء عدم قدرتهم عىل إرسال النقود إىل عائالتهم يف تحدث العديد من

بلدانهم ألشهر غري مرة، ونتيجة ما كان يساورهم من أفكار بأن عائالتهم تتعرض للمضايقات من قبل املقرضني 

 .وتضطر إىل بيع مقتنياتها لتسديد إيجارات منازلها

 ممن ال يحملون -ة أن بعض ما تتعرض له مجموعات كبرية من العمال الوافدينووجدت منظمة العفو الدولي

ًحيث يواجه هؤالء طيفا من املشكالت .  من أوضاع يشكل أزمات حقيقية عميق األثر-وثائق ثبوتية دونما خطأ منهم

درة البالد؛ ولم فلم يتلقوا أجورهم لستة أو تسعة أشهر؛ بينما سدت أمامهم السبل ملغا: الخطرية يف وقت واحد

يحصلوا عىل ما يكفي من الطعام، إن حصلوا عىل أي منه؛ واضطروا إىل اإلقامة يف أماكن يف غاية السوء وتفتقر إىل 

 . الرصف الصحي، أو إىل التيار الكهربائي

ًوأجرى الباحثون مقابالت دونما إنارة سوى ضوء الشمعة، والتقوا عماال ينامون فوق سطوح أماكن إقامتهم 

 13. ًالفتقار غرفهم للتكييف، وتحت درجات حرارة عالية جدا يف قيظ الصيف

)  عمل السخرة( ملنظمة العمل الدولية، وقطر دولة طرف فيها، للعمل القرسي 29يف تعريف االتفاقية رقم 

العمل الذي لم يتقدم الشخص ألدائه بمحض إرادته؛ أو ذاك الذي ينتزع من الشخص تحت : عنرصان رئيسيان

ال يشري، وحسب، إىل العقوبات " التهديد بالعقاب"وقد أكدت منظمة العمل الدولية عىل أن . لتهديد بالعقابا

ًالجنائية، وإنما أيضا إىل أشكال متنوعة من اإلكراه، كالتهديدات والعنف واحتجاز الوثائق الثبوتية الشخصية 

 : واالحتجاز أو عدم دفع األجور

مثال عىل ذلك، التهديد . من ترك عالقة عمل من دون فقدان أي حقوق أو امتيازاتمن املهم أن يتمكن العمال "

 14." بعدم تسديد أجر العامل أو خسارة حق الحماية من العنف

 نتيجة -وقد وجدت منظمة العفو الدولية حاالت ألشخاص يقومون بعمل لم يتقدموا ألدائه بمحض إرادتهم

وواجه هؤالء .  أو احتجزت فيها أجورهم لشهور دفعة واحدة-تعرضهم للخداع بشأن رشوط وظروف عملهم

وشملت العقوبات التي جرى التهديد بها . تهديدات ال تخطئها العني بالتعرض للعقوبات إذا توقفوا عن العمل

إن مثل هذه املعاملة . احتجاز جوازات سفرهم، واحتجاز ترصيح مغادرة البالد، وعدم دفع الرواتب املستحقة

ًوحيثما يتبني أن ثمة خداعا للمهاجرين ليقوموا بعمل السخرة، فإنهم يعدون أيضا .  من أعمال السخرةًتشكل عمال ً

 . ضحايا لالتجار بالبرش

 التزامات قطر بمقتىض القانون الدويل
العهد الدويل الخاص "ًقطر ليست دولة طرفا يف معظم املعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان، بما يف ذلك 

االتفاقية "، و"العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية"، و"الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةب

االتفاقية الدولية للقضاء "وهي دولة طرف فقط يف ". الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أرسهم

اتفاقية "و16، " عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأةاتفاقية القضاء"و15 ،"عىل جميع أشكال التمييز العنرصي
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اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو "و17، "حقوق الطفل

احرتام أعىل املعايري يف "التابع لألمم املتحدة، ينتظر من قطر " مجلس حقوق اإلنسان"وكعضو يف 18". املهينة

 19".  اإلنسان وحمايتهاتعزيز حقوق

الثماني، " منظمة العمل الدولية"وقد صادقت عىل خمس من اتفاقيات 20". منظمة العمل الدولية"وقطر عضو يف 

االتفاقية )" (العمل القرسي(اتفاقية عمل السخرة "فقطر طرف يف . التي تحدد املعايري الدولية األساسية للعمل

يف مجال " (اتفاقية التمييز"و22؛ "أن تحريم العمل الجربي أو السخرة بش105االتفاقية رقم "ويف 21؛ )29رقم 

؛ )138االتفاقية رقم (االتفاقية بشأن الحد األدنى لألجور "و23؛ )111االتفاقية رقم ) (االستخدام واملهنة
ن االتفاقية بشأ"كما صادقت عىل 25). 182االتفاقية رقم (االتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال "و24

 26). 81االتفاقية رقم " (تفتيش العمل

املساواة يف "و" الحق يف املساومة الجماعية"و) الحرية النقابية" (حرية التجمع"ولم تصادق قطر عىل اتفاقيات 

، احرتام املبادئ والحقوق األساسية، بما يف "منظمة العمل الدولية"بيد أنه عىل قطر، بحكم عضويتها يف ". األجور

 27. ين الجمعيات واالنضمام إىل النقابات، والحق يف املساومة الجماعيةذلك حرية تكو

ِّبروتوكول منع االتجار باألشخاص وقمعه ومعاقبته، وبخاصة النساء واألطفال، املكمل "وقطر دولة طرف يف 

 28). ريموالذي يشار إليه باسم بروتوكول بال" (التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية

لقد أعرب العديد من مسؤويل وزارة العمل ووزارة الداخلية لباحثي منظمة العفو الدولية عن التزامهم بحماية 

ولكن املسؤولني يف جميع الهيئات الحكومية يميلون إىل التقليل من شأن االنتهاكات التي . حقوق العمال املهاجرين

إذ يقول هؤالء إنه بينما يمكن أن توجد حاالت معزولة وفردية . ايخضع لها العمال الوافدون يف قطر، ومن نطاقه

 . من االستغالل، ليس ثمة مشكالت مهمة عىل نطاق أوسع ينبغي التصدي لها

وال نية لدى منظمة العفو الدولية بأن تدعي أن جميع العمال املهاجرين يف قطر يخضعون النتهاكات خطرية، فقد 

وبعض أصحاب العمل . أعربوا عن رضاهم برحابة صدر عن ظروف عملهمتحدث باحثوها إىل رجال ونساء 

 ومراجعتها للبيانات -بيد أن أبحاث منظمة العفو الدولية. ملتزمون عىل نحو باد للعيان بضمان معايري العمل

تيني وواسع  تفيض باملنظمة إىل االستنتاج بأن استغالل العمال املهاجرين يف قطر أمر رو-الكمية املستقلة املتوافرة

 : ويستند هذا التقييم إىل ما ييل. االنتشار

شمل هذا مقابالت فورية وأخرى جرى إخطار الباحثني (العمال الذين قابلهم باحثو منظمة العفو الدولية  

وقدموا للمنظمة روايات متواترة عن ممارسات تتسم ) قبلها بشأن حاالت أفراد يواجهون مشكالت محددة

ًت رواياتهم، بدورها، مع أبحاث كمية مستقلة تلقتها املنظمة حديثا وأكدت عىل أن أعدادا كبرية وتساوق. باالستغالل ً

من العمال املهاجرين يخضعون ملصادرة وثائقهم الشخصية من قبل أصحاب عملهم، وللخداع فيما يتعلق بنوع 

 29. حددةالعمل الذي جرى التعاقد معهم للقيام بها، وعدم دفع أجورهم يف مواعيدها امل

ويف العديد من حاالت استغالل العمال التي تقصتها منظمة العفو الدولية، لم تقترص أسباب االنتهاكات التي  

ًعاناها العمال عىل أفعال قام بها أصحاب عمل أفراد أو التزامات امتنعوا عن التقيد بها، وإنما كانت تتصل أيضا 

مال املهاجرين، وباإلجراءات التي تتيح لهؤالء الحصول عىل بمشكالت تتعلق بطريقة تنظيم إجراءات توظيف الع



 للهجرة املظلم  الوجه

 القدم لكرة العالم كأس بطولة انطالق قبل قطر يف البناء قطاع عىل أضواء
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 . وثائقهم الثبوتية ملغادرة البالد

وأكد بعض أصحاب العمل يف مقابالت مع باحثينا عىل أنهم يقومون بممارسات ال تتماىش مع معايري وقانون  

قبيل تأخري دفع أجور العمال لفرتات ويف هذه املقابالت، أشاروا إىل أن مثل هذه املمارسات، من . َالعمل القطريني

 . ًتمتد لعدة أشهر ومنع العامل الوافد من مغادرة البالد، ليست أمرا غري عادي

ًوأكدت مقابالت مع ممثلني لسفارات دول تورد العمال ومع منظمات مجتمعية للعمال املهاجرين أيضا أن  

 . اف هؤالء غري فعالةحاالت استغالل العمال متفشية عىل نطاق واسع، وأن سبل انتص

وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق حاالت خطرية أخضعت فيها أعداد كبرية من العمال لالستغالل  

ًالشديد لفرتات استمرت أشهرا عديدة؛ وعىل الرغم من سعي العمال إىل طلب العون من السلطات، لم تتم تسوية 

 . أوضاعهم بصورة كافية

 الدولية النقاب عن حقيقة أن استغالل العمال يف قطر يعود، بدرجة كبرية، إل أوجه وتكشف أبحاث منظمة العفو

القصور الخطرية يف اإلطار القانوني ويف سياسات البالد املتعلقة بالعمال املهاجرين، وليس إىل الرواية املبسطة التي 

ة األمر، فقد أعطى عدد من العمال ويف حقيق. تعزو املشكلة برمتها إىل استغالل مواطنني قطريني أفراد ألجانب

. املهاجرين ممن تعرضوا النتهاكات مريعة أمثلة عىل قيام مواطنني قطريني بتقديم العون لهم يف أوقات الضيق
ًوبينما قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق انتهاكات كان مواطنون قطريون طرفا فيها، فقد تحدث عدة عمال 30

فبعض رشكاء البناء . جرين آخرين فيما تعرضوا له من انتهاكات بصورة رئيسيةُّمهاجرين عن تسبب عمال مها

وتعود . التي تبني ملنظمة العفو الدولية أنها تمارس االستغالل هي مجرد فروع محلية لرشكات متعددة الجنسيات

ألشخاص للعمل جذور استغالل العمال يف قطر بالدرجة األوىل إىل اإلجراءات املستخدمة يف طرق التوسط لدى ا

ِّ إخضاع العمال لالستغالل، وتمكنهم - بغض النظر عن جنسيتهم-وطرق توظيفهم، إذ تسهل هذه ألصحاب العمل

 . من مواصلة ذلك دون رادع

 الحلول

تتباين العوامل التي تؤدي إىل االنتهاكات وتتداخل فيما بينها، ولذا فمن الرضوري أن تكون التدابري التي تتخذ 

ِّفأوال، ثمة مشكالت يف القوانني والسياسات التي تسهل انتهاك حقوق العمال . واسعة النطاقللتصدي لها  ً

وعىل وجه الخصوص، ينبغي إصالح نظام الكفيل وقانون العمل بحيث تحذف منهما الفقرات التي . املهاجرين

هذين القانونني عىل وجه وينبغي لذلك حذف األحكام اإلشكالية يف . ِّتسهل السياقات التي تسمح باالنتهاكات

 :التحديد أو تنقيحها، بما يف ذلك

بشهادة عدم "ما يعرف (متطلب أن يحصل العمال عىل إذن صاحب العمل الحايل قبل تغيري عملهم  

 ؛")املمانعة

 ؛")ترصيح املغادرة("متطلب أن يحصل العمال عىل إذن صاحب عملهم قبل مغادرة البالد  

ها من العمال، بمن فيهم العامالت يف املنازل، من التدابري الحمائية لقانون االستثناء الرصيح لفئات بعين 

 العمل؛

 . حقيقة أنه ال يسمح إال للعمال القطريني بتشكيل النقابات أو االنضمام إليها 



 للهجرة املظلم الوجه 

 القدم رةلك العالم كأس بطولة انطالق قبل قطر يف البناء قطاع عىل أضواء
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بيد أنه ثمة أمور . ًوترى منظمة العفو الدولية أنه ينبغي تعديل نظام الكفيل املعمول به حاليا بصورة جذرية

يسية ال بد من معالجتها، إىل حني ذلك، وتعترب جوانب رئيسية من طريقة اإلرشاف الرشطي عىل تطبيق نظام رئ

الكفيل؛ ففي الوقت الراهن، يظل العمال املهاجرون الذيت يحاولون ترك األوضاع التي يستغلون فيها عرضة 

، أو إذا لم يكن بحوزتهم ")فارين"ربون إذا ترك العمال كفيلهم دون إذن منه، يعت" (الهروب"لالعتقال بذريعة 

 . ترصيح إقامة ساري املفعول

ًوفضال عن ذلك، ال يجري حاليا تطبيق العديد من القوانني واألنظمة التي ينبغي أن تحمي العمال عىل نحو فعال ً .

درة ويندرج هذا بشكل خاص عىل قانون العمل وما يرتبط به من مراسيم، وكذلك الحكم املتعلق بحظر مصا

ويف بعض الحاالت، يبدو أن عدم التطبيق هذا يعود إىل . جوازات السفر من جانب أصحاب العمل يف نظام الكفيل

عدم وجود عدد كاف من املوظفني املدربني لدى الحكومة، بينما يبدو يف أحيان أخرى أن السبب هو غياب اإلرادة يف 

 . تطبيق القانون لدى املوظفني الرسميني

. راد الذين يجري السطو عىل حقوقهم العمالية عقبات ال يستهان بها عندما يحاولون التماس العدالةويواجه األف

وعىل وجه الخصوص، ال يفي نظام محكمة العمل بالغرض املطلوب، حيث يقتيض من العمال دفع رسوم كي تأخذ 

مل اسرتداد أجورهم قضاياهم مجراها ويرغمهم عىل االنتظار طيلة شهور، وعىل حضور جلسات عديدة بأ

وينبغي عىل وزارتي العمل والعدل إعادة النظر يف نظامي شكاوى العمل . املستحقة وغريها من التعويضات

 . ومحكمة العمل لتيسري سبل التماس العمال العدالة بصورة أفضل

يل لدفع أجور ٍوحيث تدعي الرشكات بأنها تمر بصعوبات وتعجز عىل نحو باد للعيان عن االحتفاظ باحتياطي ما

العمال ومساعدتهم عىل مغادرة البالد، يمكن أن تتواصل محنة العمال لشهور عديدة قد يواجهون خاللها خطر 

ويمكن أن يخدم العمال الذين يقعون يف رشك أوضاع . القبض عليهم لعدم حيازتهم تصاريح إقامة سارية املفعول

ثر مما هو يف الوضع الراهن ما بني الدوائر والهيئات من هذا القبيل وجود جو من التعاون بصورة وثيقة أك

ولهذا السبب، فإن منظمة العفو الدولية تحض حكومة قطر عىل إنشاء وحدة . الحكومية لترسيع تسوية حاالتهم

 . متكاملة بني وزارية تشرتك فيها مختلف الدوائر الحكومية املكلفة بمعالجة وتسوية مثل هذه األزمات العمالية

منظمة العفو الدولية أن عىل حكومات البلدان التي يفد منها معظم العمال املهاجرين مسؤوليات يف حماية وتدرك 

فثمة شبكات من وكالء التشغيل والوسطاء يف بلدان املغادرة والبلدان املستقبلة، عىل . مهاجريها من االنتهاكات

ويتطلب العمل من أجل . ن رشوط وظروف العملالسواء، تعمل بال كلل عىل خداع األشخاص بالوعود الفارغة بشأ

 . الحيلولة دون مثل هذا الخداع التعاون فيما بني البلدان املصدرة للعمالة والبلدان املستقبلة لها

وبينما يركز هذا التقرير عىل االنتهاكات ضد العمال املهاجرين يف قطر، وتظل حكومة قطر هي الجهة التي توجه 

استغالل العمال : وعود كاذبة املعنون 2011ال أن تقرير منظمة العفو الدولية لعام إليها أغلب توصياته، إ
 دعا حكومة نيبال إىل ضمان تطبيق قانونها املتعلق بالعقود املزورة املهاجرين النيباليني وتشغيلهم يف عمل السخرة

اجرين بغرض استغاللهم وتشغيلهم أو املستبدلة، وإىل وقف وكالء التشغيل من النصابني عن االتجار بالعمال امله

ًوتجري املنظمة يف الوقت الراهن أبحاثا بشأن أساليب تجنيد العمال املهاجرين للعمل يف بلدان 31. يف عمل السخرة

 . ِّأخرى مصدرة للعمالة املهاجرة إىل دول الخليج، وتعتزم نرشه يف األشهر املقبلة

 



 للهجرة املظلم  الوجه

 القدم لكرة العالم كأس بطولة انطالق قبل قطر يف البناء قطاع عىل أضواء
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 دور الرشكات

ً بدءا -ويتعني عىل الطيف الواسع من الرشكات العاملة يف قطاع اإلنشاءات. هاال تقترص الحلول عىل الحكومة وحد

ِّباملقاولني الصغار الذين غالبا ما يقومون بدور املشغل املبارش لعمال البناء املهاجرين، وانتهاء بالرشكات العابرة  ً

 . ري الالزمة ملنع استغالل العمال اتخاذ التداب-للحدود الرئيسية التي تملك املشاريع الكربى أو تتوىل إدارتها

. وال تعفي أوجه الضعف التي يعاني منها القانون القطري الرشكات من مسؤوليتها عن االنتهاكات يف بيئة العمل

 - يف الحد األدنى-وتوضح املعايري الدولية بشأن قطاع األعمال وحقوق اإلنسان أنه يتعني عىل الرشكات التجارية

 . ، بما فيها حقوق عمالهااحرتام حقوق اإلنسان

ففي حاالت عديدة من تلك التي قامت منظمة العفو الدولية بتوثيقها، كان العمال املهاجرون الذين تعرضوا 

ًلالنتهاكات من العاملني يف مرشوعات البناء التي تديرها أو تملكها رشكات كربى، وأحيانا مملوكة لجهات أجنبية 

ومع أن مشاريع البناء تضم عىل .  تشغيل هؤالء العمال مقاولون فرعيون صغارًوغالبا ما يتوىل. وأخرى لقطرية

ًالدوام تقريبا مقاولني من الباطن، إال أن الرشكات الكربى تفتقر يف العديد من الحاالت، عىل ما يبدو، إىل سياسات 

ه االنتهاكات قد جرى الدأب الواجب واإلجراءات التي تمنع استغالل العمال، عىل الرغم من حقيقة أن مثل هذ

توثيقها وكشفها يف العلن من جانب منظمات املجتمع املدني ووسائل اإلعالم، ولذا فمخاطرها منظورة بجالء ملن 

وبينما ترص بعض الرشكات عىل معايري دقيقة للصحة والسالمة يف موقع العمل بالنسبة ملوظفي . يريد أن يرى

ًون لديها صورة عما يحدث فعليا للعاملني عندما يعودون إىل محل إقامتهم املقاولني الفرعيني، من املرجح أن ال تك

 . يف املساء، بما يف ذلك بشأن ما إذا كانوا يتلقون أجورهم الشهرية أم ال

 أن تقوم بدور أكثر فاعلية بكثري مما هو الحال يف الوقت - القطرية منها والدولية عىل السواء-وال بد للرشكات

وهذا يعني النظر إىل أبعد مما . لك األنواع من االنتهاكات التي قامت منظمة العفو الدولية بتوثيقهاالراهن يف منع ت

 بمن فيهم أولئك -يخص موظفيها ووضع سياسات لضمان عدم تعرض األشخاص الذين يعملون يف مشاريعها

ومن أجل ذلك، ال بد لها . قوقهم لظروف عمل تنتهك ح-الذين يشغلهم املقاولون الفرعيون واملزودون باليد العاملة

ًوال ينبغي أن يتخيل أحد أن هذا يتطلب تغيريا . من إقرار أنظمة وإجراءات صارمة، وأن تعمد فيما بعد إىل تنفيذها

 . يف الثقافة

 مشاريع البناء ذات الصلة بكأس العالم

وما ينبغي ضمانه هنا . 2022لعالم يف مقدمة جميع هذه املسائل، ومن منظور عاملي، تأتي األمور املتعلقة بكأس ا

 من الذي سيكفل ذلك؟ : هو أن تنجر املنشآت الخاصة بكأس العالم دونما استغالل للعمال، واإلجابة عىل سؤال

ًحاسما يف ذلك، نظرا ألنها تتوىل اإلرشاف عىل بناء " 2022اللجنة العليا لقطر "فعىل مستوى أول، سيكون دور  ً

واللجنة، والحق . ها من منشآت البنى األساسية الرضورية للمناسبة، مثل مرافق التدريباالستادات الرياضية وسوا

يقال، تخضع لضغوط كبرية لكي تقر تدابري صارمة تحكم اختيار املقاولني ملشاريعها، ومراقبة أدائهم عىل أساس 

ق إلنشاء االستادات الرياضية ومن املرجح أن يكون التفحص الدقي. املعايري الدولية لحقوق اإلنسان وحقوق العمل

 . ًمكثفا

ولكن ليس ثمة شك يف أن عمليات البناء املتعلقة بكأس العالم يف قطر تتجاوز مسألة االستادات الرياضية 

، وإال فإن 2022فمن الرضوري إنجاز بناء الفنادق وخطوط السكة الحديد والطرق بحلول . واملساحات التدريبية
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ولن يكون العمال املهاجرون املمشتغلون يف هذه . ه العموم، لن يقر بنجاح الحدث، والعالم عىل وج"الفيفا"

ولذا فإن .  مشمولني باملعايري التي وضعها منظمو كأس العالم- بحسب علم منظمة العفو الدولية-املشاريع

يف إنفاذ التدابري املسؤولية األوىل تقع عىل عاتق حكومة قطر يف أن تقوم بالتغيريات الرضورية يف ترشيعاتها، و

ويتعني لقطاع األعمال الذي ينفذ مشاريع البناء أن يقر بصورة تفاعلية سياسات صارمة لحماية . الحمائية للعمال

وما لم تتخذ مثل هذه . حقوق جميع العمال، بمن فيهم العمال املهاجرون، وأن يضع هذه السياسات موضع التنفيذ

من املرجح أن تستتبع عمليات البناء من أجل كأس العالم معاناة الخطوات كأمر يكتيس صفة االستعجال، ف

 . إنسانية ال يمكن إغفالها

 منهج المقاربة
تمحورت أبحاث منظمة العفو الدولية بشأن أوضاع العمال املهاجرين يف قطر بصورة رئيسية حول أوضاع عمال 

 اختري قطاع اإلنشاءات ألغراض البحث بسبب ما راج وقد. البناء والنساء والفتيات العامالت يف قطاع الخدمة املنزلية

ًلفرتة طويلة من معاناة عمال البناء يف هذا القطاع من سوء معاملة واستغالل، ونظرا ألن توظيف العمال املهاجرين 

يف القطاع يجري عىل قدم وساق لتلبية احتياجات الخطط التنموية الطموحة لقطر، بما فيها تلك املتعلقة 

وتعتزم منظمة العفو الدولية نرش نتائج أبحاثها بشأن أوضاع . 2022ات لتنظيم كأس العالم يف بالتحضري

 . 2014العامالت يف املنازل يف أوائل 

، 2012ترشين األول / أوالهما يف أكتوبر-ولغرض إجراء هذه األبحاث، فقد زارت منظمة العفو الدولية قطر مرتني

 .  إجمالية بلغت قرابة خمسة أسابيع ونصف األسبوع ولفرتة-2013آذار /واألخرى يف مارس

 املقابالت مع العمال املهاجرين والزيارات ملخيمات العمل

ًوفضال عن ذلك، .  من العمال املهاجرين املشتغلني يف قطاع اإلنشاءات101أجرى الباحثون مقابالت فردية مع 

وشارك عدد قليل ممن . ً شخصا130ملشاركني فيها ُعقدت ثماني مقابالت ملجموعات من عمال البناء، بلغ مجموع ا

ّجرت مقابلتهم بصورة فردية يف مقابالت ملجموعات مركزة، ما يعني أن إجمايل من تحدثت منظمة العفو الدولية 

 . وكان جميع عمال البناء الذين قابلتهم املنظمة من الذكور.  من عمال البناء210إليهم بلغ عىل وجه التقريب 

 47وكانت .  من العمال الوافدين املشتغلني يف قطاعات مختلفة79حثون مقابالت فردية إضافية مع وأجرى البا

وأجريت مقابالت كذلك مع رجال ونساء يعملون يف رشكات . مقابلة من هذه مع نساء يعملن يف الخدمة املنزلية

دمت هذه املقابالت للمساعدة عىل وقد استخ. ًالتنظيفات، ومع عدد قليل جدا من العاملني يف املزارع وكصيادين

، الذي يركز عىل النظام الذي يسهم يف انتهاكات حقوق العمال املهاجرين يف 5إغناء التحليل باملعلومات يف الفصل 

 .  قطر

بنغالديش ومرص والهند ونيبال : أما الدول املصدرة لعمال البناء الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية فهي

وتحدث الباحثون بصورة مبارشة إىل عمال مهاجرين بالهندية والنيبالية . بني ورسي النكاوباكستان والفلي

وأجريت مقابالت أخرى بمساعدة من مرتجمني يتكلمون الهندية والنيبالية . والبنغالية واإلنجليزية والعربية

 . والتاميلية واملاالياالمية والبنغالية والتغالوغ

. بناء يف أماكن مختلفة، بما يف ذلك أثناء زيارات ملراكز الرتحيل ويف مخيمات العملوأجريت املقابالت مع عمال ال

ً مخيما للعمل يقطنها عمال بناء وموجودة يف الدوحة واملنطقة الصناعة والسيلية والخور وأم 20وزار الباحثون 
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 . صالل، بيد أنهم منعوا من زيارة ثالثة مخيمات أخرى للعمل يف املنطقة الصناعية

 . وزار الباحثون كذلك مباني محكمة العمل ووزارة العدل مع عمال بناء ملتابعة معامالتهم مع سلطات الدولة

ولم يتم اإلعداد لبعض املقابالت التي تظهر يف التقرير بصورة مسبقة؛ ويف مثل هذه األحوال، توجه الباحثون إىل 

ًويف حاالت أخرى، تم ترتيب املقابالت سلفا . جراء املقابالتالعمال يف أماكن عامة أو يف مخيمات العمل ودعوهم إىل إ

وكانت األسئلة التي طرحها الباحثون تختلف . بناء عىل إخطارات وردت ملنظمة العفو حول وقوع انتهاكات

وكانت األبحاث التي أجرتها منظمة العفو الدولية ذات طبيعة نوعية . باختالف السياق الذي جرت فيها اللقاءات

 . ، ولذا فإن هذا التقرير ال يقدم معطيات كمية)يةكيف(

 االجتماعات والزيارات الرسمية

ً اجتماعا مع ممثلني حكوميني، بما يف ذلك ممثلون عن وزارة الشؤون الخارجية 14عقد الباحثون ما ال يقل عن 

وأجريت زيارتان ملركز ". ةاملجلس األعىل للصح"و" املجلس األعىل لشؤون األرسة"ووزارة الداخلية ووزارة العمل و

وبعثت منظمة العفو الدولية برسالتني . الرتحيل وزيارتان للسجن املركزي وزيارة واحدة للمركز الرئييس للرشطة

، أرسلت حصيلة ما لديها من 2013تموز /ًأيضا إىل السلطات القطرية أثارت فيهما حاالت بعينها، ويف يوليو

وجاء رد الحكومة يف . يها وطلبت كذلك تزويدها بمعلومات إضافيةمعطيات إىل الحكومة وطلبت ردها عل

 ). 1مرفق يف امللحق  (2013ترشين األول /أكتوبر

املؤسسة "، و"اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان: "وعقدت اجتماعات مع مؤسسات أخرى يف قطر، بما يف ذلك

اللجنة العليا "بت منظمة العفو الدولية إىل كما كت". مؤسسة حمد الطبية"، و"القطرية ملكافحة االتجار بالبرش

، عارضة عليهما معطيات مهمة حول قطاع البناء 2012تموز /يف يوليو" مؤسسة قطر"وإىل " 2022قطر 

مرفق يف  (2013آب /يف أغسطس" 2022اللجنة العليا لقطر "وردت . وطالبة ردهما عىل حاالت استغالل بعينها

 . 2013ترشين األول /بردها يف أكتوبر" مؤسسة قطر"كما بعثت ). 2امللحق 

 القطاع الخاص

 رشكة منخرطة يف مشاريع البناء يف قطر، بما يف ذلك عن طريق االجتماعات 22اتصلت منظمة العفو الدولية مع 

ِّوشملت هذه رشكات توظف بعض العمال األجانب ممن أبلغوا الباحثني بالتعرض . واملكاملات الهاتفية واملراسالت

ويف عدة حاالت من هذه، أثارت منظمة العفو الدولية مزاعم محددة بالتعرض لالستغالل واإلساءة مع . اكاتالنته

ًويف إحدى الحاالت، شاهد الباحثون اجتماعا بني عمال . ًممثلني للرشكات وطلبت ردودا منها عىل هذه املزاعم

 ". ية لحقوق اإلنساناللجنة الوطن"مهاجرين وإدارة الرشكة التي يعملون لديها ترأسته 

ويف بعض . ًولم تتمكن منظمة العفو الدولية من الحديث إىل جميع أصحاب العمل الذين يشغلون عماال قابلتهم

ويف حاالت أخرى . الحاالت، طلب العمال من املنظمة عدم القيام بذلك خشية أن يكون لذلك تداعياته السلبية عليهم

 . ذه املقابالت قد يعرض العمال أنفسهم للمخاطرَّقدر الباحثون أنفسهم أن طلب مثل ه

 اجتماعات ومقابالت مع مؤسسات وأفراد ذوي صلة

، 32أجرت املنظمة مقابالت مع سبع من السفارات األجنبية يف قطر، بما فيها ثالث سفارات لبلدان مصدرة للعمالة 
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كما قدمت منظمة العفو . ين يف قطروكذلك مع خرباء مستقلني وصحفيني وأكاديميني وممثلني ملجتمعات املهاجر

، 2013، الهيئة العاملية الحاكمة لشؤون كرة القدم، يف "الفيفا"الدولية ما توصلت إليه من معطيات أولية إىل 

 ). 3مرفق يف امللحق (عىل املنظمة يف الشهر نفسه " الفيفا"وردت 

 أبحاث أخرى ذات صلة

األنظمة الرئيسية التي تؤثر عىل العمال املهاجرين يف قطر، بما يف ًأجرت منظمة العفو الدولية تحليال للقانون و

قانون  ("2004 لسنة 14، والقانون رقم ")قانون العقوبات"- 2004 لسنة 11ذلك، ودونما حرص، القانون رقم 

انون رقم ، والق")قانون الكفيل ("2009 لسنة 4واملراسيم الوزارية املتعلقة بهذا القانون، والقانون رقم ") العمل

وقام "). قانون مكافحة االتجار بالبرش (2011 لسنة 15، والقانون رقم )املتعلق بسكن العمال (2010 لسنة 15

الباحثون كذلك بمراجعة الجسم الرئييس لألبحاث الكمية والكيفية املتوافرة واملتعلقة بأوضاع العمال املهاجرين يف 

منظمة "تصلني باملوضوع، بما يف ذلك معاهدات األمم املتحدة واتفاقيات قطر، وكذلك القانون واملعايري الدوليني امل

 . التي انضمت إليها قطر كدولة طرف" العمل الدولية

 شكر وتقدير

تود منظمة العفو الدولية أن تعرب عن شكرها لجميع من ساعدوا يف أبحاث هذا التقرير وإعداده، وعىل وجه 

وتعرب املنظمة عن امتنانها آلكاش .  مقابالت مع الباحثني يف قطرالخصوص جميع األفراد الذين شاركوا يف

 . جايابراكاش ملا قدمه من مشورة لفريق األبحاث

ً، التي قدمت طيفا من أشكال املساعدة لعمل "اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان"كما تود املنظمة تزجية الشكر إىل 

 يتعلق باملعلومات أو االتصاالت أو الدعم العميل أثناء الزيارتني منظمة العفو الدولية بشأن هذا املوضوع، سواء فيما

ًوتعرب منظمة العفو الدولية كذلك عن تثمينها الستعداد حكومة قطر لاللتقاء بمندوبيها مطوال، . البحثيتني لقطر

 . وملا أتاحته من فرص لالتصال بمؤسسات الدولة، بما يف ذلك زيارة مرافق االحتجاز

ديد من العمال املهاجرين الذين تحدثوا إىل منظمة العفو الدولية عىل مبادرات يف محاولة لتصحيح وقد أقدم الع

. ًأوضاعهم، وغالبا ما كان ذلك يف سياقات عالية الخطورة، حيث كان من املمكن أن يتعرضوا لنتائج سلبية كثرية

ات هؤالء الرجال كانت يف غاية األهمية وبسماحهم ملنظمة العفو الدولية بتوثيق عنارص من تجاربهم، فإن إسهام

لصياغة هذا التقرير بما انتهى إليه، ولوضع ما توصل إليه من توصيات، التي نطمح يف أن تعكس احتياجات 

 . العمال املهاجرين وأولوياتهم، وكذلك املعايري الدولية لحقوق اإلنسان

  حقائق أساسية10: النظام املتعلق بالعمال املهاجرين يف قطر
وبالنسبة ملعظم . يجب أن يكون صاحب عمله أو عملها" ًكفيال"  يتعني عىل كل عامل مهاجر يف قطر أن يجد له .1

أما . عمال البناء، فإن كفيلهم هو الرشكة املسجلة التي تشغلهم، رغم احتمال أن يعملوا يف مجموعة من املشاريع

 . ن يكون أحد أفراد العائالت التي تشغلهن يف بيوتهاالعامالت يف املنازل فعادة ما يكون كفيلهن فرد يرجح أ

شهادة "ًويطلق عىل هذا اإلذن أحيانا اسم . ال يستطيع العمال املهاجرون تغيري وظائفهم دون إذن من كفيلهم.  2

 وينبغي عىل - وهذا جريمة جنائية-"فارين"وإذا ما ترك العمال كفيلهم دون إذن، يعتربون ". عدم املمانعة

ًيطلق عليها العمال الوافدون أحيانا اسم (يف وزارة الداخلية " دائرة التفتيش واملتابعة"م إبالغ ذلك إىل كفالئه

ومن املرجح أن يواجه العمال الذين . ، التي تتوىل تنفيذ قانون الكفيل بالطرق الرشطية")دائرة املباحث الجنائية"
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   . االحتجاز والرتحيل" يفرون"

ويتعني عليهم الحصول عىل . ه للعمال الوافدين كذلك مغادرة البالد دون إذن الكفيل  من غري املسموح ب.3

من السلطات يوافق عليه صاحب العمل قبل أن يكون بإمكانهم مراجعة مكتب الهجرة يف املطار " ترصيح مغادرة"

 . للمغادرة، وذلك يف كل مرة يغادرون فيها البالد

ويف واقع الحال، ال . وازات السفر إىل موظفيهم عقب إكمال إجراءات اإلقامة يتطلب القانون أن يعيد الكفالء ج.4

 .  تعاد جوازات السفر إىل معظم العمال الوافدين من ذوي األجور املتدنية يف الوقت الذي ينص عليه القانون

ن من حقهم لتبيان أ) وترصف عىل شكل بطاقة هوية شخصية(  ينبغي إصدار تصاريح إقامة للعمال الوافدين .5

وتظل من مسؤولية الكفالء . العمل والعيش يف قطر، ولفتح األبواب أمام انتفاعهم بطيف من الخدمات األساسية

وقد يقع العمال الذين ليس بحوزتهم تصاريح إقامة . ترتيب أمر إصدار هذه الوثائق البالغة األهمية مع السلطات

َّويغرم العمال الذين ال . ويحتجزون كنتيجة لذلك" هاربون"أو من تنتهي مدة صالحية تصاريحهم يف شبهة أنهم 
 . يملكون تصاريح سارية املفعول؛ ويتعني دفع الغرامات املالية املستحقة عليهم كي يغادروا قطر

  يحدد قانون العمل، ومجموعة من املراسيم ذات الصلة، حقوق العمال وفق القانون القطري، بما يف ذلك القيود .6

 العمل، واإلجازة السنوية اإللزامية، وظروف املعيشة، والصحة والسالمة ورشط دفع الرواتب يف عىل ساعات

 . ووزارة العمل هي املسؤولة عن اإلرشاف عىل تنفيذ قانون العمل. مواعيدها

  إذا كانت لدى العمال شكاوى ضد صاحب العمل ويعتربون أن حقوقهم بموجب قانون العمل قد انتهكت، .7

محكمة "ًيسميها العمال الوافدون أحيانا (يف وزارة العمل " إدارة عالقات العمل"م التقدم بشكوى إىل بإمكانه

 "). العمل

 .   يحظر عىل العمال املهاجرين، بمقتىض قانون العمل، تكوين النقابات أو االنضمام إليها.8

نازل وبعض الفئات األخرى من العمال من   بينما ينطبق قانون العمل عىل عمال البناء، تستثنى العامالت يف امل.9

أحكام قانون العمل، ما يعني أنه ليس ثمة قيود عىل ساعات العمل بالنسبة لهؤالء بموجب القانون القطري، وليس 

 . بإمكانهم كذلك التقدم بشكاوى إىل وزارة العمل إذا ما انتهكت حقوقهم

وبالنسبة لعمال البناء، يتخذ هذا عادة شكل منامات يف . يهمُ  ينتظر من الكفالء، يف قطر، توفري السكن ملوظف.10

مناطق سكن "، أصبحت إقامة مخيمات العمل يف 2011ومنذ . تضم حمامات ومطابخ جماعية" مخيمات العمل"

وتعيش العامالت يف . ًأمرا غري قانوني، وهذا يشري عادة إىل األحياء التي تعيش فيها العائالت القطرية" العائالت

 . نازل يف بيوت العائالت التي تخدمها يف العادة، أو يف املجمعات السكنية ملخدوميهنامل
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 خريطة لبعض المواقع المهمة التي ورد ذكرها في هذا التقرير
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 "الهندسية " كرانتز" العاملون يف رشكة - 2

أعتبر هذه . ُال أعرف لماذا جئت إلى هنا. شيء بشع"
لم . ت أبي وأنا أعاني هناما. أسوأ فترة في حياتي

أستطع أن أسافر أللقي عليه نظرة الوداع األخيرة، حتى 
بعد أن توسلت إلى مسؤولي اإلدارة وبكيت وانحنيت 

 "ِّأقبل أقدامهم
ً عاما، وكان يعمل مرشفا للتدفئة والتهوية لدى رشكة 31عامل هندي يبلغ من العمر  كلية "الهندسية يف مرشوع " كرانتز"ً

 33 2013أيار /ً، متحدثا يف مايو" للطوارئ والسالمةراس لفان

أود أن أعبر عن أسفنا على الطريقة التي عاملتم بها "
 عامل هندي وفدوا إلى قطر بأحالم ال حدود 100نحو 
فلم تكتفوا بعدم دفع أجورهم لعدة أشهر، . لها

ًولكنكم أجبرتوهم أيضا على االقتراض من أهلهم في 
امات المفروضة عليهم الهند لكي يدفعوا الغر

 ".ويعودوا إلى الهند
أيار / مايو21الهندسية، بتاريخ " كرانتز"رسالة من نائب رئيس البعثة الدبلوماسية، السفارة الهندية يف الدوحة، إىل رشكة 

2013 34 

كان العمال مصرين على موقفهم بأنهم لن يعملوا "
 ".إال إذا حصلوا على رواتبهم

 35 2013آذار /ًالهندسية، متحدثا إىل منظمة العفو الدولية، مارس" كرانتز"مدير اإلدارة يف رشكة 

 دقيقة بالسيارة شمال الدوحة، ويف قلب منطقة صناعة الغاز يف قطر، يقع حرم 50عىل مسافة تستغرق نحو 

رضات وتضم مرافق التدريب يف الكلية قاعة محا. ًالتي تم إنشاؤها مؤخرا" كلية راس لفان للطوارئ والسالمة"

 شخص، وساحة عرض مع قاعة لكبار 300ً شخصا، وقاعات اجتماعات، وقاعة للطعام يسع 120مجهزة تسع 

 36.الزوار
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إال إن هذا املرشوع سوف يرتبط لدى عدد ممن ساعدوا يف بناء تلك الكلية بمرحلة مظلمة يف حياتهم، بعدما وجدوا 

دة إىل بالدهم، فراحوا يعانون شظف العيش بينما ُأنفسهم بال عمل وبال رواتب، وقد سدت أمامهم سبل العو

 .يتهددهم بشكل دائم خطر القبض عليهم

ًوهذه املحنة، التي استمرت ويالتها شهورا عدة، تسلط الضوء عىل نمط شائع يبعث عىل القلق، أال وهو غياب 

ارات املتاحة أمام العمال االحرتام للحقوق اإلنسانية للعمال لدى بعض رشكات البناء، كما تكشف عن ندرة االختي

ًوأخريا، فإن هذه املحنة تبني إىل أي مدى يحجم القائمون عىل إدارة مثل . يف قطر للنجاة بأنفسهم من االستغالل

 .هذه املشاريع عن اتخاذ أي إجراء يف حالة وقوع انتهاكات

 

املهندسني والعاملني يف "توفر الهندسية، وهي رشكة متعاقدة من الباطن " كرانتز"، بدأت رشكة 2010ففي عام 

 SEG"، لحساب رشكة "كلية راس لفان للطوارئ والسالمة" يف العمل يف موقع 37،"مجال امليكانيكا الكهربائية

Qatar) "وهي إحدى الرشكات األساسية املتعاقدة لتنفيذ )قطر-الرشكة الدولية القابضة لالستثمار واإلدارة ،

ُوظفا للعمل يف املرشوع، إال إن بني هؤالء عددا كبريا من العمال الذين انتدبوا  م250ووفرت الرشكة نحو . املرشوع ً ً ً

وكان من املقرر أن يستمر عقد العمل حتى نهاية عام ". كرانتز"من رشكات أخرى لتعزيز العاملني لدى رشكة 

 2012.38، ولكن إتمام املرشوع تأخر، عىل ما يبدو، واستمر خالل عام 2011

 التوقف عن دفع الرواتب: 2012تموز /يوليو

، وأغلبهم من الهند ونيبال ورسي لنكا، قد اعتادوا "كرانتز"، كان العمال لدى رشكة 2012بحلول منتصف عام 

 :وقد حكى أحد العمال الهنود ملندوبي منظمة العفو الدولية عن هذا الوضع، فقال. عىل التأخر يف تقايض رواتبهم

ًثم زاد التأخر، فكنا نحصل عىل الراتب متأخرا .  قصرية، ليوم أو أسبوع أو نحو ذلكيف البداية كان التأخر لفرتات"

 39".ًعن موعده شهرا أو شهرين، أو ال نتقاىض رواتب ملدة شهرين ثم نحصل عىل راتب شهر واحد منهما فقط

غ العاملون أنهم لم كما أبل. ففي نهاية هذا الشهر، لم تصل الرواتب. 2012تموز /إال إن الوضع تدهور بعد يوليو

ملنظمة العفو " كرانتز"وقد ذكر مدير اإلدارة يف رشكة . ً أيضا2012آب /يحصلوا عىل رواتبهم يف نهاية أغسطس

كلية راس لفان للطوارئ "الدولية أن كل هذه األمور قد بدأت عندما توقفت الرشكة األساسية املنفذة يف مرشوع 

" كلية راس لفان للطوارئ والسالمة"موقع 

© Google Earth Imagery © 2013 

Digital Globe. January 17, 2013. 

25.883702,  51.431839 
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وأضاف املدير . ، مما تسبب يف مشاكل يف توفر السيولة النقدية"انتزكر"عن دفع املستحقات لرشكة " والسالمة

 ً:قائال

وقد ". قطر-سيج"ومع رشكة " قطر للبرتول"فلدينا عقد بقيمة هائلة مع رشكة . كانت لدينا بعض املشاكل"
 باملئة من 51 لم تدفع لنا سوى" قطر-سيج"ولكن رشكة .  باملئة من العمل85أنفقنا كل أموالنا يف املواد وأنهينا 

تموز /ويف شهر يوليو. 2012حزيران /كان هذا  يف يونيو...  مليون ريال قطري22قيمة العقد، وتبلغ نحو 
أن العمال سيتوقفون عن العمل إذا لم يحصلوا عىل رواتبهم، فجاء مندوبون من " سيج"ًتقريبا، أبلغت رشكة 

إىل رشكة " سيج"من رشكة [كن لم تصل أي مبالغ ول. الرشكة إىل املوقع ووعدوا بأن تصلنا رواتب العمال

 40".حزيران/بعد يونيو"] كرانتز"

وقال . كانت خالل هذه الفرتة تخربهم بأال يقلقوا" كرانتز"وذكر بعضهم أن رشكة . وقد استمر العمال يف العمل

ن الرواتب ستصل خالل آب، أخربونا أ/يف أغسطس: "ً عاما، ملنظمة العفو الدولية33فني كهربائي، يبلغ من العمر 

ُ ويعد التأخر الكبري يف الحصول عىل الرواتب بمثابة كارثة للعمال األجانب 41". أيام، ولكنهم ظلوا يماطلون10

ً عاما وكان يعمل لحاما، أنه كان معتادا بمجرد 44وقد ذكر عامل هندي، يبلغ من العمر . ذوي الدخل املتدني ً ًَّ

 110حوايل ( ريال 400، أن يرسل عىل الفور ) دوالر أمريكي384حوايل (ريال  1400تقايض راتبه الشهري البالغ 

 ألف 350إىل عائلته يف الهند، لتسديد جزء من القرض العقاري الضخم عىل بيته هناك والبالغ ) دوالر أمريكي

للطوارئ كلية راس لفان " وعندما توقف دفع راتبه عن عمله يف مرشوع 42). دوالر أمريكي5865حوايل (روبية 

 .، لم يعد بإمكانه أن يرسل إىل أهله هذه املبالغ التي يحتاجونها بشدة"والسالمة

ًتعهدا بأنهم " كرانتز"، تجدد األمل لدى العمال عندما أعطتهم إدارة رشكة 2012ترشين األول /ويف أكتوبر

جميع مستحقاتهم سيحصلون عىل معظم رواتبهم املتأخرة بحلول نهاية ذلك الشهر، وأنهم سيحصلون عىل 

 وقال بعض العمال إنهم حصلوا آنذاك عىل راتب شهر واحد، 2012.43ترشين الثاني / نوفمرب15املتأخرة بحلول 

 .2012تموز /وهو يغطي العمل الذي نفذوه يف يوليو

 توقف العمل: 2012ترشين الثاني /نوفمرب

، أصدرت رشكة 2012ترشين األول /مع قرب حلول نهاية أكتوبر

ًتحذيرا كتابيا للعمال، جاء فيه" زكرانت" ً: 

لقد بلغنا أن بعض العاملني يتخلفون يف السكن بشكل منتظم وبالتايل "
ال يؤدون الواجبات املطلوبة يف موقع العمل، وهذا يؤثر بشكل يسء عىل 

 25ُوبناء عىل ذلك، سوف تفرض غرامة قدرها . تقدم العمل يف املوقع
ًرياال قطريا  عىل كل واقعة تخلف عن ] ر أمريكي دوال6.87حوايل [ً

ًالعمل، وذلك بخالف خصم أجر اليوم، عىل أن ينفذ هذا فورا ُ."44  

وبالنظر إىل أن العمال لم يتلقوا الرواتب املستحقة لهم لعدة أشهر، 

ًبالرغم من الوعود املتكررة، وبالنظر إىل أن عددا من العمال لم يعد 

يم إشعارات بذلك، فإن التهديد بوسعهم مغادرة البالد بالرغم من تقد

بفرض غرامات مالية عىل عدم العمل، باإلضافة إىل عدم دفع أجر اليوم 

 العاملني يف رشكة منظر من مسكن أحد

، يظهر فيها استاد الخور لكرة "كرانتز"

القدم، والذي من املقرر أن يكون أحد مالعب 

 .2022كأس العالم لكرة القدم يف عام 

© Amnesty International 
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 45.نفسه، يجعل الوضع بمثابة عمل بالسخرة

ترشين / نوفمرب8 أن الرواتب ستصل يوم 2012ترشين األول /وذكر العمال أن الرشكة أبلغتهم يف نهاية أكتوبر

اليوم ولم تصل الرواتب، قرر معظم العمال التوقف عن العمل، وكان هذا هو اليوم وعندما حل ذلك . 2013الثاني 

وقال أغلب العمال الذين تحدث معهم مندوبو منظمة العفو الدولية إن لهم مستحقات . األخري الذي عملوا فيه

 وهذا يتفق مع ما ".كلية راس لفان للطوارئ والسالمة"ًتعادل تقريبا رواتب ثالثة أشه مقابل عملهم يف مرشوع 

 .ذكروه للسلطات القطرية يف شكاوى رسمية

 

 بني شقي الرحى: 2013شباط / إىل فرباير2012ترشين الثاني /نوفمرب

ترشين / نوفمرب11ففي . ً، توجه العمال إىل السلطات القطرية طلبا للمساعدة2012ترشين الثاني /يف نوفمرب

. لنيابة عن جميع العمال، إىل إدارة عالقات العمل يف وزارة العمل، تقدم أحد العمال بشكوى عمل، با2012الثاني 

 46.ًوخالل الشهور التالية، دأب العمال مرارا عىل طلب املساعدة من وزارة العمل ووزارة الداخلية القطريتني

ً عاما الحال بعدما تقدم بشكوى مفصلة إىل وزارة العمل يف 44ووصف عامل هندي يبلغ من العمر 

 ً:قائال47 ،2012انون األول ك/ديسمرب

، ويف كل مرة كانوا ]التعبري الشائع لإلشارة إىل إدارة عالقات العمل[ذهبت خمس أو ست مرات إىل محكمة العمل "
يف رشكة [وبينما كنا نذهب، كان مدير اإلدارة . لم يحدث أي يشء. ًيحددون يل موعدا ألعود لهم مرة أخرى

 48"عذاريرفض الحضور ويتعلل بأ"] كرانتز"

وقد طلب بعض العمال من الرشكة أن تعيدهم إىل بالدهم بدون الحصول عىل رواتبهم، ولكن بالرغم من وعود 

الرشكة لهم بأن بوسعهم العودة لبالدهم يف وقت قريب، فإن الرشكة لم تتخذ الخطوات الالزمة لتحقيق ذلك، أي 

 .إعادة جوازات السفر لهماستخراج تذاكر السفر، وإصدار شهادات إخالء طرف للعمال، و

عن استخراج تصاريح إقامة، أو تجديد تصاريح اإلقامة املنتهية، " كرانتز"وباإلضافة إىل ذلك، أحجمت رشكة 

ألعداد كبرية من العمال لديها، مما يعني أنه لم يعد بمقدور هؤالء العمال أن يغادروا البالد إال بعد تسديد غرامات 

، مع أحد هؤالء العمال 2013آذار /د تحدث مندوبو منظمة العمال الدولية، يف مارسوق. باهظة لوزارة الداخلية

 :وكان ال يزال يف قطر، حيث حكى ما حدث بعدما شكا إىل مدير اإلدارة، فقال

َّولكن جواز سفري موجود لدى الرشكة، ولن يعيدوه إيل إال إذا . إن بإمكاني أن أغادر] مدير اإلدارة[قال يل "
النتهاء ترصيح ]  دوالر أمريكي824حوايل [ًوهناك أيضا غرامة قدرها ثالثة آالف ريال ...  إدارة الهجرةتوجهت إىل

إذا أردت أن تغادر، يجب عليك "قالت الرشكة يل . 2011شباط /اإلقامة الخاص بي، والذي انتهت مدته يف فرباير
ًوأخريا قالوا يل إن . نني فيه مغادرة البالدواصلت إلحاحي يف السؤال عن املوعد الذي يمك". سداد تلك الغرامة

 49".ولكن هذا اليوم جاء ومر ولم يحدث يشء. كانون األول/ ديسمرب10بإمكاني املغادرة يوم 

ً، أصدرت الرشكة تعهدا مكتوبا بخط اليد للعمال، تتعهد فيه بأن 2013شباط / فرباير2ويف  جميع " ترسل"ً

ولكن هذا التاريخ حل دون أن يحدث يشء، وكان 50".شباط/ فرباير17وم العمال الراغبني يف املغادرة بحلول ي
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وقال عدد من العمال لدى . عرشات العمال الذين يرغبون يف مغادرة البالد ال يزالون يف قطر وقد تقطعت بهم السبل

البني مساعدتها يف ًملنظمة العفو الدولية إنهم توجهوا مرارا خالل هذه الفرتة إىل وزارة الداخلية ط" كرانتز"رشكة 

ًوأضاف العمال قائلني إن مسؤويل الوزارة كثريا ما كانوا يبلغونهم بأن عليهم الحضور مرة أخرى . مغادرة البالد

إال إن العمال ظلوا بصفة عامة عاجرين عن . ومعهم جوازات السفر الخاصة بهم حتى يتسنى بدء اإلجراءات

 ".كرانتز"اسرتداد جوازات السفر من رشكة 

، بعثت 2012كانون األول /ويف ديسمرب. من جهة أخرى، سعى العمال لطلب املساعدة من سفارات بلدانهمو

، بعثت سفارة نيبال 2013كانون الثاني /ويف يناير51".كرانتز"السفارة الهندية بثالث رسائل عىل األقل إىل رشكة 

 :، جاء فيها"كرانتز" لدى رشكة  من العمال النيباليني32مذكرات إىل السلطات القطرية بالنيابة عن 

ًالهندسية تعد انتهاكا جسيما للبنود " كرانتز"إن هذه األفعال غري املسؤولة وغري اإلنسانية من جانب رشكة " ً ُ

 52".الواردة يف عقود العمل، وكذلك ألحكام قانون العمل الصادر عن حكومة دولة قطر

 ةذروة األزم: 2013آذار / إىل مارس2013شباط /فرباير

ً شخصا يف مجمع 60، ذكر بعض العاملني ملنظمة العفو الدولية أنه ما زال هناك نحو 2013شباط /يف فرباير

ً عامال يف املجمعني اآلخرين التابعني للرشكة يف كل من مدينة 20الرشكة يف مدينة الخور، باإلضافة إىل حوايل 

ًسبة للعمال قد أصبح بالغ السوء، كما أصبح واضحا وبحلول ذلك الوقت، كان الوضع بالن. الشمال ومنطقة املعيذر

ًأنه يخلف آثارا نفسية كبرية عليهم، سواء بسبب الضغوط التي يعانونها أو بسبب الصعوبات التي يقاسيها 

، توجه ناشط إىل مجمع الخور بناء عىل 2013شباط / فرباير21ففي . كثريون منهم يف مساعدة ذويهم يف بالدهم

 .عفو الدولية، وأبلغه عدد من العمال أنهم يعتزمون االنتحارطلب من منظمة ال

، وكان يحاول مغادرة قطر 2013آذار /ومن بني هؤالء عامل كان من املقرر أن يتزوج يف بلده يف منتصف مارس

ة وقد أشار إىل تاريخ معني يف التقويم وقال إنه سينتحر إذا لم يتمكن من مغادر. 2012ترشين الثاني /منذ نوفمرب

ًوأضاف أنه ال معنى للعودة إىل بلده مجلال بالعار لعجزه عن العودة يف موعد . قطر والعودة إىل بلده يف موعد الزواج

ومناقشة هذه الحالة عىل " كرانتز"وبعد تدخل اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان وتفاوضها مع مالك رشكة . زواجه

وقد .  لحسن الحظ من العودة إىل بلده يف غضون أيام قالئلوجه الخصوص مع وزارة الداخلية، تمكن هذا العامل

 .ًأبلغ منظمة العفو الدولية الحقا أن خطيبته قد ألغت الزواج بسبب تأخره يف العودة لعدة أشهر

. وهناك عامل آخر من مومباي يف الهند لم يتمكن من إرسال أية أموال إىل أرسته طوال الشهور السبعة السابقة

ُ طردت األرسة، املكونة من الزوجة وطفلني، من بيتها املستأجر، واضطرت لإلقامة عند بعض ًونتيجة لذلك، ُ ُ

 .األصدقاء عىل مدى الشهور األربعة السابقة

 ً:وقد وصف عامل نيبايل الوضع قائال

 أشهر، وإذا لم نرسل لهم أية أموال طيلة ثمانية. كما ترى، فإن بعض األرس تقيم يف مساكن باإليجار يف بالدنا"
حتى اآلن ما زالوا بشكل أو بآخر . فكيف يمكنهم أن يعيشوا هناك؟ سوف يطردهم املالك من السكن بالطبع

طلبنا . ًوهذا هو الذي يجعلنا نقول للرشكة ال بأس إذا لم تعطونا أمواال، ولكن أعيدونا إىل بالدنا... يتدبرون أمورهم

 53". بالدنا وال يشء أكثرمنهم أن يعيدوا لنا جوازات السفر ويرسلوننا إىل
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كان هؤالء العمال يعملون لدى واحدة .2013آذار/الحياة عىل ضوء الشموع داخل مساكن العمال، مارس

 Amnesty International ©. رشكات الطاقة يف العالم عندما توقف رصف رواتبهممن أكرب 

، بعثت منظمة العفو الدولية برسالة إىل السلطات القطرية تطلب منها اتخاذ إجراءات 2013شباط / فرباير28ويف 

 54.، قام أحد مفتيش وزارة العمل بزيارة الرشكة ومقابلة بعض العمال2013آذار / مارس4ويف . عىل وجه الرسعة

إال إن املنظمة ال تعلم إن . إىل الرشطة" كرانتز"ُتيجة لهذا التحرك، أحيلت رشكة وتعرف منظمة العفو الدولية أنه ن

 .كان قد تم اتخاذ أية إجراءات الحقة

، قامت رشكة الكهرباء بقطع التيار 2013آذار / مارس12ويف . وقد استمر الوضع يف التدهور، عىل ما يبدو

 .، بسبب عدم سداد الفواتريالكهربائي عن مساكن العمال التابعة للرشكة يف الخور
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ُاألضواء الكاشفة يف استاد الخور لكرة القدم، الذي يقع عىل مسافة قريبة، بينما قطعت الكهرباء عن 

 Amnesty International © "كرانتز"مساكن العمال يف رشكة 

 

 

، لم تكن هناك إضاءة وال تكييف، 2013آذار / مارس13وعندما زار باحثو منظمة العفو الدولية سكن العمال يوم 

العمال من " كرانتز"، نقلت رشكة 2013آذار / مارس15ويف . وكان العمال يستخدمون الشموع والكشافات

 .ءالخور إىل موقع سكني آخر به كهربا

 بني شقي الرحى، خطر االعتقال والجوع: 2013تموز / إىل يوليو2013آذار /مارس

من مغادرة قطر والعودة " كرانتز" من عمال رشكة 40 و30، تمكن عدد يرتاوح بني 2013آذار /يف مطلع مارس

ً شخصا، أن يقطعوا طريقا طويال قبل أن ت36إال إنه تعني عىل الباقني، وعددهم . إىل بالدهم ً فقد . نتهي محنتهمً

واستمر . تجعل من الصعب للغاية عىل العمال أن يغادروا البالد، ألسباب ال تزال غري واضحة" كرانتز"ظلت رشكة 

، أي بعد قرابة عام من التوقف عن رصف الرواتب، عندما تمكن آخر ثالثة 2013تموز / يوليو23هذا الوضع حتى 

وقد أبلغوا منظمة العفو الدولية وهم ينهون إجراءات املغادرة . بالدهمالتعساء من العودة إىل " كرانتز"من عمال 

يف قطر عىل أمل االنتقال إىل العمل يف " كرانتز"وقد ظل عدد قليل من عمال . أنهم لم يحصلوا عىل مستحقاتهم

 .رشكات أخرى

روا للتوقيع عىل أوراق تفيد، ُوقد ذكر العمال الذين غادروا قطر خالل تلك الفرتة ملنظمة العفو الدولية أنهم اضط

ُعىل غري الواقع، بأنهم تقاضوا رواتبهم وليست لهم أية مستحقات لدى الرشكة، كما اضطروا للتوقيع والبصم عىل 

ًوتتفق هذه األقوال، التي ترددت مرارا ويف لقاءات . ورقتني أخريني خاليتني من البيانات تحمالن شعار الرشكة

وقال هؤالء العمال إن الرشكة قد ابلغتهم بأن . ي شهدها باحثو املنظمة يف حالة أخرىمنفصلة، مع املمارسات الت

 55.هذا هو السبيل الوحيد أمامهم السرتداد جوازات السفر الخاصة بهم

وقد . ولم يحصل معظم العمال عىل جوازات سفرهم إال يف املطار، أي بعد عدة أسابيع من التوقيع عىل تلك األوراق

، عن شعوره عند التوقيع عىل أوراق تفيد عىل غري 2009منذ عام " كرانتز"يبايل، ظل يعمل لدى رشكة ُسئل عامل ن

 56".وماذا كان بوسعي أن أفعل؟ كان البد يل أن أعود إىل بلدي" :الواقع أنه تقاىض مستحقاته، فاكتفى بالقول
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بار العمال عىل التوقيع عىل مثل هذه يف إج" كرانتز"وقد أشارت السفارة الهندية يف الدوحة إىل أسلوب رشكة 

 كما أشارت السفارة إىل ذلك األمر يف رسالة إىل رشكة 57.األوراق، وذلك يف مذكرة وجهتها إىل السلطات القطرية

 :نفسها، جاء فيها" كرانتز"

من املفهوم أن الرشكة تبتز املواطنني "
الهنود باحتجاز جوازات سفرهم 

وإجبارهم عىل التوسل من أجل 
اسرتدادها، ثم عدم إعادة جوازات 

السفر إال بعد إجبارهم عىل التوقيع عىل 
أوراق بيضاء وعىل إفادات بأنهم 

واملؤكد . تقاضوا جميع مستحقاتهم

 58".أنكم عىل علم كامل بهذا الوضع

وباإلضافة إىل جميع املشاكل الجسيمة 

ًالتي واجهها العمال، فقد ظلوا أيضا 

ًنظرا لعدم ًعرضة لخطر القبض عليهم 

بل إنه لم . وجود تصاريح إقامة معهم

ُتستخرج أية تصاريح إقامة لبعض 

وقد . العمال منذ وصولهم إىل قطر

 ً:وصف عامل هندي هذا الوضع قائال

وهذا هو السبب . ُوهناك آخرون أخيل سبيلهم. هناك بعض األشخاص يف السجن لعدم وجود بطاقات هوية معهم"

 59"تى الخروج إىل الشوارعالذي يجعلنا ال نستطيع ح

، لم يكن يحمل 36، وعددهم 2013آذار /وفيما يتعلق بالعمال الذين كانوا ال يزالون يف البالد يف منتصف مارس

، بل إنه أقر ملنظمة العفو "كرانتز" منهم فقط، حسبما ذكر مدير اإلدارة يف رشكة 10تصاريح إقامة صالحة إال 

 60".طأ العماللم يكن خ"الدولية بأن هذا األمر 

، بسبب عدم 2013آذار / مارس18 من العمال يف وقت مبكر من صباح يوم 12وقد ألقت الرشطة القبض عىل 

وقد اتصلت منظمة العفو الدولية بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق . وجود تصاريح إقامة صالحة معهم

إال إن الرشطة ألقت القبض . ُأعيدوا إىل مقر سكنهمُاإلنسان، وبحلول منتصف الليل أخيل سبيل هؤالء األشخاص و

ُومن بني الثالثة عامل هندي لم يفرج عنه . 2013أيار /مرة أخرى عىل ثالثة منهم يف حاالت منفصلة، يف مايو

ِّمطلقا، عىل حد علم منظمة العفو الدولية، ويحتمل أن يكون قد رحل من البالد دون أن يحصل عىل مستحقاته وال  ُ ُ ً

 .مكافأة نهاية الخدمةعىل 

، تلقت منظمة العفو الدولية أنباء متكررة من مواقع السكن الثالثة الخاصة بعمال 2013شباط /ًوبدءا من فرباير

ًوقد ازدادت هذه املشكلة سوءا، عىل ما يبدو، اعتبارا . تفيد بوجود مشاكل يف إمدادات الغذاء من الرشكة" كرانتز" ً

وقد اطلع . كر بعض العمال أن الرشكة توقفت عن إرسال املواد الغذائية إليهم، حيث ذ2013نيسان /من إبريل

بتوفري املواد الغذائية " كرانتز"باحثو منظمة العفو الدولية عىل عقد العمل الخاص بأحد العمال، وفيه تلتزم رشكة 

ًحزم أمتعته استعدادا ملغادرة وقد " كرانتز"عامل هندي من عمال رشكة 

 27إال إنه لم يتمكن من املغادرة إال يوم . 2013آذار /قطر يف مارس

َّأيار، بعد أن وقع عىل أوراق تفيد، عىل غري الواقع، بأنه تقاىض جميع /مايو

 Amnesty International © . مستحقاته، وهو ما لم يحدث
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 61.له طوال مدة عمله

 

   Aakash Jayaprakash © "كرانتز"مواد غذائية قدمها بعض األهايل لعمال رشكة 

وخالل اللقاءات مع منظمة العفو . وقد تطوع بعض األهايل بتقديم املواد الغذائية للعمال الباقني منذ ذلك الحني

إال إنه حدث . ًتنكر عموما وجود مشاكل كربى تتعلق بإمدادات املواد الغذائية للعمال" كرانتز"الدولية، كانت رشكة 

ملنظمة من مدير اإلدارة يف الرشكة معالجة هذا املوضوع، وأفاد العمال بأن املدير يف إحدى املرات أن طلب باحثو ا

ًأعطاهم بعض األموال نقدا تعويضا عن األموال التي أنفقوها عىل رشاء طعامهم ً. 

 "كلية راس لفان للطوارئ والسالمة"ردود غري وافية من املؤسسات املشاركة يف مرشوع 

ة بإبالغ السلطات لم تكتف منظمة العفو الدولي

ًالقطرية بالوضع، بل قامت أيضا بإبالغ عدد من 

كلية راس "مسؤويل املؤسسات املساهمة يف مرشوع 

. باألحوال املزرية للعمال" لفان للطوارئ والسالمة

الرشكة املالكة للمرشوع، : ومن بني هذه املؤسسات

والرشكة األساسية املنفذة، واملؤسسة التي تعاقدت 

كلية راس لفان "الدورات التدريبية يف عىل توفري 

 .وكانت الردود مخيبة لآلمال". للطوارئ والسالمة

 وقع االختيار 2008وتجدر اإلشارة إىل أنه يف عام 

عىل مؤسستني للقيام بتنفيذ املرشوع باالشرتاك 

، وهي "قطر-سيج"فيما بينهما، وهما رشكة 

الدولية ومقرها " سيج"رشكة عىل صلة برشكة 

ًووفقا لتقارير إعالمية، فقد بلغت قيمة . ، وهي رشكة قطرية"القط األسود للهندسة واإلنشاءات"؛ ورشكة 62تبريو

مع رشكة " سيج" وقد تعاقدت رشكة 63). مليون دوالر أمريكي302حوايل ( مليار ريال قطري 1.1عقد التنفيذ 

كان يعمل يف مرشوع " كرانتز"بطاقة الهوية الخاصة بعامل لدى رشكة 

ولم يتسلم هذا العامل أي راتب بعد ". لفان للطوارئ والسالمةكلية راس "

ً، وظل عاجزا عن مغادرة البالد والعودة إىل الهند حتى 2012تموز /يوليو

 Amnesty International©2013حزيران/يونيو
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 ".مةكلية راس لفان للطوارئ والسال"عىل تنفيذ العمل يف مرشوع " كرانتز"

عن أن " سيج"أن املشاكل املالية يف رشكته بدأت عندما توقفت رشكة " كرانتز"وقد ذكر مدير اإلدارة يف رشكة 

وقد اطلعت منظمة العفو الدولية عىل رسالة . األموال املستحقة عن األعمال التي تم تنفيذها" كرانتز"تدفع لرشكة 

العمال عليها، وتتعهد فيها " كرانتز" وأطلعت إدراة 2012ألول ترشين ا/ أكتوبر17بالربيد اإللكرتوني، مؤرخة يف 

األموال املستحقة لها عن عملها يف املرشوع، كما يتضح منها أن رشكة " كرانتز"بأن تدفع لرشكة " سيج"رشكة 

 :لم يتقاضوا رواتبهم، وجاء يف الرسالة" كرانتز"عىل علم بأن عمال رشكة " سيج"

: ُالنحو التايل، ويرجى منكم إبالغ املوظفني والعمال لديكم بأن يكونوا عىل استعدادسوف يتم دفع األموال عىل "
الدفعة الثانية، املبالغ . صباح الغد: تموز/حزيران ويوليو/الدفعة األوىل، املبالغ املستحقة عن شهري يونيو

 64"ترشين األول/بحلول نهاية أكتوبر: أيلول/آب وسبتمرب/املستحقة عن شهري أغسطس

، التي تعاقدت "سيج قطر"ً، اتصلت منظمة العفو الدولية هاتفيا بأحد ممثيل رشكة 2013نيسان / إبريل30 ويف

عن اإلجابة عىل عدد من أسئلة منظمة " سيج"وقد امتنع ممثل رشكة . ًمبارشة لتنفيذ العمل" كرانتز"معها رشكة 

، دون أن "بموجب القانون الدويل"ن تظل رسية ًالعفو الدولية، متعلال بأن االتفاقيات التجارية لرشكته يجب أ

حاولت " "سيج"، وأن "تركت العمل"قد " كرانتز"أن رشكة " سيج"وذكر ممثل . يحدد أي قانون عىل وجه الدقة

" كرانتز"أن يؤكد ما إذا كانت رشكته قد دفعت لرشكة " سيج"ورفض ممثل "]". كرانتز"رشكة [مساعدتهم 

 :، واكتفى بالقول"كلية راس لفان للطوارئ والسالمة"الذي نفذته يف مرشوع األموال املستحقة عن العمل 

 65".كل ما قلته هو أننا نحرتم تعاقداتنا. أنا ال أقول إننا دفعنا لرشكة كرانتز"

مستحقاتها عن " قطر للبرتول"قد تقاضت من رشكة " سيج"وقد سألت منظمة العفو الدولية عما إذا كانت رشكة 

وسألت املنظمة . امتنع عن اإلجابة عىل هذا السؤال" سيج"، ولكن ممثل 2012فذت يف منتصف عام ُاألعمال التي ن

، وكذلك عن الخطوات التي "كرانتز"عىل علم بالتأخر يف رصف رواتب العمال لدى رشكة " سيج"عما إذا كانت 

بالفعل ": "سيج"ك، قال ممثل ًوردا عىل ذل. اتخذتها بهذا الصدد بالنظر إىل مسؤولياتها كرشكة منفذة أساسية

ُ، ولكنه لم يفصح عن طبيعة اإلجراءات التي اتخذت لحماية العمال "، وقد اتخذنا إجراءات]لدينا مسؤوليات[

 66.املترضرين

اململوكة " قطر للبرتول"رشكة الطاقة العمالقة " كلية راس لفان للطوارئ والسالمة"وقد تولت اإلرشاف عىل إنشاء 

 وعملت 67.شري بعض التقديرات إىل أنها تحتل املرتبة السابعة عرش بني أكرب رشكات النفط يف العالمللدولة، والتي ت

، بعثت منظمة العفو 2013أيار / مايو28ويف . بالتعاون مع وزارة الداخلية عىل إنشاء هذه الكلية" قطر للبرتول"

، عرضت فيها االدعاءات األساسية "ر للبرتولقط"الدولية برسالة إىل رئيس مجلس اإلدارة ومدير اإلدارة يف رشكة 

ًبشأن االنتهاكات التي تعرض لها العمال، وطلبت من الرشكة ردا عىل هذه االدعاءات، كما طلبت تدخلها فورا  ً

، وبعد أن أرسلت املنظمة رسالة أخرى ملتابعة املوضوع، 2013أيلول / سبتمرب4ويف . ملساعدة العمال املترضرين

 :ًقائلة إنها سوف تحقق يف االدعاءات، ومضت تقول" ر للبرتولقط"َّردت رشكة 

ًنقدر تقديرا عميقا إحاطتنا علما بهذه االدعاءات" ً بجدية مع هذه االدعاءات، ولن " قطر للبرتول"وسوف تتعامل . ً
قطر يف مرشوع تابع ل" قطر للبرتول"تتسامح مع مثل هذه األفعال من جانب املؤسسات املتعاقدة املشاركة مع 

 ".للبرتول
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أن العقود التي وقعتها مع الرشكات األساسية والرشكات املتعاقدة من الباطن كفلت " قطر للبرتول"وذكرت رشكة 

ًحماية جيدة نسبيا لحقوق العمال يف هذه الرشكات، حيث تضمنت العقود معايري أساسية ينبغي أن تلتزم بها "

صحة العمال وسالمتهم؛ وتوفري اإلقامة ووسائل االنتقال :  منتلك الرشكات، بما يف ذلك الرشوط املتعلقة بكل

ًبما يف ذلك دفع رواتبهم يف املواعيد املحددة ووفقا ملا (للعمال؛ والحفاظ عىل عالقات صناعية جيدة مع العمال 

 ذات ؛ وضمان تقنني وضع العمال فيما يخص متطلبات الهجرة؛ وااللتزام بالقوانني واملعايري)نصت عليه عقودهم

من الرشكات املتعاقدة معها أن تضمن مراعاة املعايري " قطر للبرتول"وطلبت . الصلة، ومن بينها قانون العمل

 .نفسها من جانب الرشكات املتعاقدة من الباطن

املبادئ "بما يتماىش مع "يف ردها إىل أن إدراج هذه البنود يف عقودها يعني أنها تعمل " قطر للبرتول"وأشارت 

الصادرة عن األمم املتحدة واملبادئ التوجيهية بشأن الرشكات " هية بشأن األعمال التجارية وحوق اإلنسانالتوجي

أنه " قطر للبرتول"وذكرت ". الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي" متعددة الجنسية

 أي رشكة متعاقدة يثبت أنها خالفت رشوط ًاستنادا إىل نتائج التحقيقات التي تجريها، فسوف تتخذ إجراءات مع

تقول إن هذه اإلجراءات قد تشمل، ضمن ما تشمل، إلغاء " قطر للبرتول"وأضافت . عقودها أو خالفت القانون

ًالعقود مع الرشكة املتعاقدة جزئيا أو كليا، وإبالغ هيئات تنفيذ القانون عن الرشكة املخالفة، ورفع دعاوى قضائية  ً

 .خالفةضد الرشكة امل

تكفل بقاء العمال يف " سلطة قانونية"أنها سوف تجري تحقيقات يف األمر، وأنها ال تملك " قطر للبرتول"وأكدت 

قطر أو نقلهم إىل وظائف جديدة، عىل اعتبار أن هذه تقع ضمن مسؤوليات الرشكات املتعاقدة املعنية وسلطات 

 68".الدولة

، أي "قطر للبرتول"ة َّوالواقع أنه يف الوقت الذي ردت فيه رشك

بعد ثالثة أشهر من طلب منظمة العفو الدولية بأن تتدخل 

الرشكة للمساعدة عىل وجه الرسعة، كان معظم العمال قد 

 .تمكنوا من مغادرة قطر، وإن كانوا لم يحصلوا عىل رواتبهم

تقول إن بنود عقودها تتماىش " قطر للبرتول"وبالرغم من أن 

إذ توضح . الواقع أن العقود ليست كافيةمع املعايري الدولية، ف

" املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان"

الصادرة عن األمم املتحدة أنه من ") املبادئ التوجيهية("

املتوقع من الرشكات التجارية أن تمىض ألبعد من مجرد وضع 

رشوط يف عقودها مع الرشكات املتعاقدة األساسية والرشكات 

ملتعاقدة من الباطن، بأن تعمل عىل منع اآلثار العكسية ا

. املتعلقة بحقوق اإلنسان الناجمة عن عملياتها والتخفيف منها

عىل أن العناية الواجبة بحقوق " املبادئ التوجيهية"وتنص 

مستمرة، مع مراعاة أن املخاطر ... ينبغي أن تكون"اإلنسان 

مع مرور الزمن التي تتعرض لها حقوق اإلنسان قد تتغري 

ًوبناء عىل ذلك، كان ". ومع تطور املؤسسات وسياق عملها

أن تتبنى سياسات " قطر للبرتول"يتعني عىل رشكة 

وممارسات فعالة إلدراج معايري حقوق اإلنسان عند تقييم 

ألحد العمال لدى " سيج"شهادة صادرة عن رشكة 

تثبت طبيعة العمل الذي يقوم به " كرانتز"رشكة 

، "كلية راس لفان للطوارئ والسالمة"مرشوع يف 

. "قطر للبرتول"كما تحمل الشهادة شعار رشكة 

© Amnesty International 
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ان الواردة يف مدى مالءمة العقود امللزمة يف املناقصات املتعلقة بمرشوعاتها، وأن تراقب تطبيق معايري حقوق اإلنس

 .ِّالعقود التي توقعها

كلية راس لفان للطوارئ "كما اتصلت منظمة العفو الدولية بمؤسسة أخرى ليست مشاركة بشكل مبارش يف إنشاء 

، وهي ")مؤسسة تكساس" ("مؤسسة تكساس لخدمات األعمال الهندسية"، أعلنت 2009ففي عام ". والسالمة

ًومقرها الواليات املتحدة األمريكية، أنها وقعت اتفاقا قيمته " إمجامعة تكساس أ و"مؤسسة تخضع لنظام  عدة "َّ

كلية راس لفان للطوارئ " سنوات، تتوىل بمقتضاه تقديم خدمات التدريب يف 10ومدته " ماليني من الدوالرات

موز ت/ يوليو10 ويف 69".تشارك يف تصميم الكلية وأساساتها"أنها " مؤسسة تكساس"كما ذكرت ". والسالمة

، "جامعة تكساس أ وإم"، وإىل رئيس "مؤسسة تكساس"، بعثت منظمة العفو الدولية برسالة إىل مدير 2013

عرضت فيها الوضع وطلبت من املؤسسة والجامعة اتخاذ إجراءات ملساعدة العمال املترضرين، بما يف ذلك مساعدة 

د تتعلق بما يدفعونه للحصول عىل ما يقتاتون به العمال الذين ما زالوا يف قطر واملترضرين من مشاكل قصرية األم

 .من الطعام

عىل منظمة العفو الدولية برسالة بالربيد اإللكرتوني، " مؤسسة تكساس"، رد مدير 2013تموز / يوليو12ويف 

 :جاء فيها

ارئ ، بخصوص معاملة العمال يف كلية راس لفان للطو2013تموز / يوليو10نشكركم عىل رسالتكم، املؤرخة يف "
ُويرجى اإلحاطة بأن مؤسسة تكساس ليس لها أي دور يف إنشاء أو تشغيل الكلية، كما أن املؤسسة ليس . والسالمة

ًولدى مؤسسة تكساس حاليا أربعة موظفني يف راس . لها أي دور يف إدارة العاملني يف الكلية أو اإلرشاف عليهم

 70]".الكلية[بولهم يف برنامج لفان ينحرص عملهم يف تدريب منجدي الطوارئ الذين تم ق

تتحمل مسؤولية مبارشة " مؤسسة تكساس"وتجدر اإلشارة إىل أن منظمة العفو الدولية لم تذكر يف رسالتها أن 

ومع ذلك، بعثت املنظمة برد إىل املؤسسة أعربت فيه عن دهشتها وخيبة أملها من موقف . عن معاناة العمال

سسة أدلة تفيد بأن الكلية التي ترتبط معها املؤسسة بعالقة وثيقة ومستمرة، ُاملؤسسة، بالنظر إىل أنه قدمت للمؤ

ًقد أنشئت جزئيا بسواعد عمال تعرضوا الستغالل العمل ُويذكر أن املعايري الدولية توضح بجالء أنه يجب عىل . ُ

ها، حتى وإن لم تكن الرشكات التجارية أن تسعى ملنع ومعالجة وتخفيف انتهاكات حقوق اإلنسان املتعلقة بعمليات

مؤسسة "وحتى وقت نرش هذا التقرير، لم تكن املنظمة قد تلقت أية ردود أخرى من . قد شاركت يف ارتكابها

 ".تكساس

، تلقت منظمة العفو الدولية سلسلة من رسائل الربيد 2013أيار /نيسان ومايو/وخالل إبريل

وقد .  ملغادرة قطر والعودة إىل بلده الهندًكان يسعى جاهدا" كرانتز"اإللكرتوني من عامل لدى رشكة 

ُأبلغ هذا العامل باحثي املنظمة أنه اضطر للتوقيع عىل أوراق تفيد، عىل غري الواقع، بأنه تقاىض راتبه، 

 :وفيما ييل مقتطفات من هذه الرسائل. وذلك حتى يتمكن من اسرتداد جواز سفره

  2013نيسان / إبريل23

فقد تقدمت بشكاوى إىل عدة جهات مثل محكمة العمل ...  كثري من املعاناة واأللمأكتب هذه الرسالة بعد"... 

والسفارة الهندية واملحكمة العليا وإدراة املباحث الجنائية واللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف قطر، ولكني لم 

نني لم أتسلم راتبي ليس معي نقود لرشاء الطعام منذ خمسة أيام حيث أ... أحصل عىل رد إيجابي من أية جهة

ًوقد اتصلت عدة مرات، هاتفيا ومن خالل الرسائل، بمالك الرشكة وبقسم العالقات . طوال الشهور التسعة املاضية
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 ...".ًالعامة والرشكة القطرية املرشفة، ولم أحصل عىل أي رد منها جميعا، كما أن مكتب الرشكة مغلق منذ شهر

  2013أيار / مايو4

قات العامة بالرشكة يطلب مني التوقيع عىل إيصاالت تفيد بحصويل عىل جميع الرواتب املستحقة مسؤول العال"... 

عن الشهور التسعة املاضية، والتوقيع عىل ورقتني خاليتني من البيانات وتحمالن شعار الرشكة، وكذلك البصم عىل 

كما يجب تنفيذ هذا الرشط اليوم قبل . هذه األوراق، عىل اعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد إلعادة جواز السفر يل

 ".ًالساعة السادسة والنصف مساء

  2013أيار / مايو6

أخذوا توقيعي عىل إيصاالت باستالم جميع الرواتب ] يف الرشكة[تمكنت بطريقة ما من تدبري تذكرة، ولكنهم "... 

ًاملتأخرة وعىل ورقتني خاليتني من البيانات دون أن يدفعوا درهما واحدا  هؤالء األشخاص يف غاية الغرابة، وليست .ً

 ...".ِّإنهم يعذبون بال حدود. لديهم أية إنسانية لكي يتفهموا وضع اآلخرين

  2013أيار / مايو8

وبعد كل . لقد نفذوا رشطهم بعدم إعادة جواز السفر إال بعد التوقيع عىل جميع األوراق عىل النحو الذي أرادوه"... 

ًوا تذكرة السفر، وكان عيل أيضا أن أدفع ثمنهاهذه املضايقات، لم يوفر َّ." 

  2013أيار / مايو15

 ..."ًأود أن أبلغكم بأنني يف طريقي إىل الهند، وأتمنى أن يتمكن اآلخرون أيضا من الخالص من رشكة كرانتز"... 

سان، التي ساعدته كما تمكنت منظمة العفو الدولية من تيسري اتصال هذا العامل مع اللجنة الوطنية لحقوق اإلن

عىل الحصول عىل ترصيح باملغادرة من وزارة الداخلية بشكل أرسع مما حدث مع كثري من العمال اآلخرين لدى 

، اتصل هذا العامل بمنظمة العفو 2013آب /ويف أغسطس. ، إال إنه لم يحصل عىل أية مستحقات"كرانتز"رشكة 

ًواضاف أنه أصبح محمال بديون كثرية خالل محنته . خرىالدولية ليقول إنه عاد إىل قطر للعمل لدى رشكة أ

، ومن ثم لم يكن أمامه خيار آخر سوى السفر من جديد يف محاولة لسداد تلك "كرانتز"وسعيه إىل ترك رشكة 

، لم يكن هذا العامل قد حصل عىل أية رواتب مقابل عمله لدى رشكة 2013أيلول /وبحلول سبتمرب. الديون

 ".كرانتز"
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انتهاكات روتينية في قطاع . 3
 البناء

ال أعتقد أنه حدث أن شهد العالم خطة لتشييد بنية "
ًأساسية بهذا الطموح، نسبيا، في مثل هذه الفترة 

ولم يسبق أن حدث شيء مثل ... القصيرة من الزمن
 ."هذا من قبل

 71 2013شباط /اقتصادي مقيم يف الدوحة يف حديث إىل رويرتز، فرباير

. ديد من العمال الذين ال يعرفون حقوقهمهناك الع"
وهناك العديد من العمال الذين يظلون يعملون 

وهم ال يفهمون ما هو . ًكالحمير، دون أن يطرحوا سؤاال
لقد تسببت . من حقنا بحكم القانون، وما هي الحقوق

والشركة ال تعطيهم . الشركة بالكثير من المشكالت
لهم وكأنهم حتى الحد األدنى من المرافق وتعام

ًوأحيانا ال يعطون ماء ليشربوا وال مواصالت . دون البشر
وإذا ما مرض أحد العمال وبقي في غرفته . للتنقل

وإذا تغيب . لمدة يوم، يخصمون منه راتب يومين
وإذا .  أيام10ليومين أو ثالثة، يقتطعون منه راتب 

اشتغل العمال ساعات إضافية، ال يحصلون على أجر 
 ." إضافي

 72 2012ترشين األول /مل بناء نيبايل، أكتوبرعا

تتباين التقديرات، ولكن بحسب بعض التقديرات، ستصل كلفة اإلنفاق عىل املشاريع إبان الطفرة التي سيشهدها 
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ويجتذب اتساع 73.  بليون دوالر أمريكي220قطاع اإلنشاءات يف قطر، عىل مدار العقد القادم، إىل ما يربو عىل 

طوير رشكات من مختلف أنحاء العالم، إىل جانب الرشكات القطرية، يف سياق سلسلة معقدة من نطاق مشاريع الت

، وهو آخر تقرير نرشت فيه أرقام إحصائية موزعة بحسب 2010ًوطبقا إلحصاء . عروض املقاوالت الفرعية

ً عامال أجنبيا503,518القطاعات، بلغ عدد العاملني الوافدين يف رشكات البناء يف قطر  ً رجال، 500,674 منهم -ً

 74.  امرأة2,844و

وتبدأ هذه يف العادة يف . وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق عدد من االنتهاكات العمالية الخطرية يف هذا القطاع

. مرحلة التعاقد مع العامل قبل أن يبدأ العمل، حيث يعطى الفرد من هؤالء معلومات كاذبة عن الوظائف والرواتب

ًيصل إىل قطر، حتى يجعل نظام الكفالة، وحقيقة أن العديد من العمال املهاجرين قد تكبد ديونا كي يتمكن وما إن 

ويواجه العمال املهاجرون كذلك . من السفر، من الصعوبة بمكان عىل العامل املهاجر تحدي ما تعرض له من خداع

ًات طويلة يف دفع األجور، أو عدم دفعها أبدا، وليست عمليات التأخري لفرت. مشكالت خطرية بالنسبة لدفع أجورهم

انتهاكات بحد ذاتها، وحسب، وإنما يمكن أن ترتك العمال دون ما يقيم أودهم أو بال نقود ينبغي عليهم إرسالها 

ويجرب املهاجرون عىل العمل ساعات إضافية فوق طاقتهم، كما . إىل أرسهم، أو حتى ما يكفي لالتصال بأهلهم

 . اعات غري قانونية من رواتبهم إذا ما تغيبوا عن العمليتعرضون القتط

ًويؤدي نظام الكفالة، وال سيما ما يواجهه العمال من صعوبات يف االنتقال إىل خدمة صاحب عامل آخر، مضافا إليه 

نظام تصاريح املغادرة، الذي يتطلب من العمال الحصول عىل إذن من صاحب عملهم ملغادرة البالد، إىل ارتهان 

. كما يزيد من انكشاف العمال ألنواع مختلفة من االنتهاكات، بما فيها عمل السخرة. العمال إلرادة أصحاب عملهم

وكما نناقش يف هذا الفصل، فقد كان بمقدور أصحاب العمل استخدام تهديدات من قبيل عدم دفع األجور، ورفض 

سفر ملغادرة البالد، ويف بعض األحيان توجيه إعادة جوازات السفر وإعطاء املوافقة عىل استخراج تصاريح ال

 . ًالتهديدات الجسدية، إلجبار العمال عىل العمل قرسا

ًإن مدى اإلساءة التي يتعرض لها العمال املهاجرون يف قطر ليس واضحا تماما، بيد أن حصيلة البيانات الكمية  ً

. لعمال الوافدين من املشكالت عىل نطاق واسعوالبيانات الكيفية املتوافرة تشري إىل معاناة عرشات اآلالف من ا

وعىل سبيل املثال، . ًوتشري نتائج الدراسات املسحية املستقلة إىل أن أعداد األشخاص املترضرين ربما يكون كبريا

ّبينت دراسة مسحية مولها   من العمال 1,189، وشارك فيها 2012، يف "الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي"َّ

 :أنذوي األجور املتدنية الوافدين 

 75 باملائة من املهاجرين قالوا إن أصحاب عملهم يحتجزون جوازات سفرهم؛ 90 

ًأحيانا أو نادرا أو أبدا" باملائة قالوا إنهم تلقوا رواتبهم يف مواعيدها 21  ً  76؛ "ً

 77.  باملائة قالوا إن رواتبهم تختلف عن الرواتب التي وعدوا بها قبل مغادرتهم بلدانهم20 

 باملائة من املشاركني يف العينة التي تم انتقاؤها من العمال 7ويف دارسة مختلفة أجرتها جامعة قطر، قال 

 78. املهاجرين إنهم يعملون سبعة أيام يف األسبوع

 كان يزيد عىل نصف 2010ًونظرا ألن عدد العمال املهاجرين املسجلني عىل أنهم من العاملني يف قطاع اإلنشاءات يف 

 . ون، فقد يصل عدد األشخاص الذين يتعرضون لالستغالل إىل عرشات اآلالفامللي

 شكوى عمالية، معظمها كانت تتعلق بعدم تقديم أصحاب 7,659 أنها تلقت 2011وقد أعلنت وزارة العمل يف 
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دد أن ع" املجلس األعىل للقضاء"وذكر79. العمل بطاقات سفر لهم كي يغادروا قطر، وبالتأخري يف دفع الرواتب

، 2013كانون الثاني /ويف يناير80.  قضية عمالية4,272، بلغ 2011القضايا العمالية التي نظرتها املحاكم، يف 

 وكما سنناقش 81".2012 شكوى عمالية يف 6000نحو "أن إدارته قد تلقت " إدارة عالقات العمل"أعلن رئيس 

رية أثناء سعيهم إىل التقدم بشكاواهم إىل وزارة ، فإن العمال املهاجرين يواجهون تحديات كب5بالتفصيل يف الفصل 

ًالعمل أو إىل رفع دعاوى إىل املحاكم؛ ومن املرجح أن ال يشكل العمال الذين يتمكنون فعليا من اجتياز هذه العقبات 

 . سوى نسبة قليلة من أولئك الذين يتعرضون لالستغالل يف العمل

صلت إليها منظمة العفو الدولية فيما يتصل بجميع أشكال ويتناول هذا الفصل بالتفصيل املعطيات التي تو

إذ خضع العديد من العمال الذين جرت مقابلتهم لعدة انتهاكات من هذه أثناء . االستغالل املشار إليها فيما سبق

وقد واجهوا بصورة شبه دائمة عقبات كأداء وهم يحاولون مغادرة . وجودهم يف قطر، ويف بعض الحاالت جميعها

 .أو التماس العدالة ملا عانوه من انتهاكاتقطر 

 االلتزام املفروض عىل قطر بالقضاء عىل التمييز ضد العمال املهاجرين
اتفاقية منظمة العمل "ويف " االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي"قطر دولة طرف يف 

وقطر ملزمة، بموجب هاتني االتفاقيتني، بأن تقيض عىل ). يف مجال االستخدام واملهنة" (الدولية بشأن التمييز

أي ميز أو استثناء أو تفضيل يتم عيل أساس العنرص أو "ّالتمييز، الذي عرفته اتفاقية منظمة العمل الدولية بأنه 

ة يف اللون أو الجنس أو الرأي السيايس أو األصل الوطني أو املنشأ االجتماعي، ويسفر عن إبطال أو انتقاص املساوا

 82" الفرص أو يف املعاملة عيل صعيد االستخدام أو املهنة

 : عىل ما ييل" االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي"وتنص 

 من هذه االتفاقية، تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنرصي 2إيفاء لاللتزامات األساسية املقررة يف املادة "

فة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو والقضاء عليه بكا

 : اإلثني، يف املساواة أمام القانون، ال سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية

 : الحقوق املدنية األخرى، وال سيما )د(

(ii). الحق يف مغادرة أي بلد، بما يف ذلك بلده، ويف العودة إىل بلده؛ 

(ix) . الحق يف حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو االنتماء إليها؛ 

 :الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما الحقوق التالية )ه(

(i).  الحق يف العمل، ويف حرية اختيار نوع العمل، ويف رشوط عمل عادلة مرضية، ويف الحماية من البطالة، ويف

 جر متساو من العمل املتساوي، ويف نيل مكافأة عادلة مرضية؛تقايض أ

(ii). حق تكوين النقابات واالنتماء إليها؛ 

(iii) . الحق يف السكن؛ 

(iv).  83حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان االجتماعي والخدمات االجتماعية؛ 

     إبدال العقود والخداع بشأن رشوط وأحكام العمل

ً دوالرا أمريكيا275( ريال 1,000أخربوني أنني سأعمل يف السوق وأنني سوف أحصل عىل " ولكن الرشكة التي ). ً
ًأخذوا عقدي األصيل وأعطوني واحدا جديدا. قدمت معها لم يكن لديها عمل ولذا جرى نقيل  ريال 600حصلت عىل . ً
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اشتكيت بشأن املبلغ . بدل أكل من الرشكة الجديدة) ًوالرا د41(ً رياال 150يف الشهر، إضافة إىل ) ً دوالرا165(
واصلت محاوالتي لالتصال . 'ِإذا كان هذا ال يعجبك، عد إىل بلدك، واشرت بطاقة سفرك بنفسك'لكنهم أبلغوني بأنه، 

 ." بوكالة التشغيل يف نيبال، ولكن لم يرد عيل أحد

 84 سنة28العمر ّدهان نيبايل وفني تحصني الجدران ضد املاء يبلغ من 

وذكر العديد من عمال البناء الذين تحدثوا إىل منظمة العفو الدولية أنهم وصلوا إىل قطر ليجدوا أن رشوط عملهم  

وكانت الوعود قد قدمت إليهم، يف بعض الحاالت، من . وظروفه كانت مختلفة عما وعدوا به، إما شفاهة أو كتابة

وأبلغ . انهم األصلية؛ ويف حاالت أخرى من قبل صاحب العمل يف قطرجانب وكاالت التشغيل أو الوسطاء يف بلد

بعض العمال منظمة العفو الدولية أنهم كانوا قد وقعوا اتفاقات يف بلدانهم األصلية، ولكنها ألغيت عند وصولهم إىل 

أو أبلغوا جديدة بالعربية، " اتفاقات" أو أعطوا - إما من قبل وكالة تشغيلهم، أو من قبل صاحب العمل-قطر

 . ببساطة باألحكام والرشوط الجديدة لعملهم

فأبلغ أحد عمال البناء الرسيالنكيني الباحثني . وكان الشكل الرئييس للخداع الذي تحدث عنه العمال يتعلق بالرواتب

 261(ً رياال 950ًبأنه شخصا يعمل كوسيط للرشكة يف رسي النكا أعطاه عقد توظيف يقول إنه سوف يحصل عىل 

). ً دوالرا179(ً رياال فقط 650ًولكن الرشكة أعطته عقدا آخر، عندما وصل إىل قطر، ينص عىل أن راتبه ). ًالرادو

. ُوطلب أن يعاد إىل بلده، ولكنه أبلغ بأن عليه أن يسدد تكاليف إجراءات التعاقد معه وثمن تذكرة العودة إىل بلده

وأبلغ رجل نيبايل يعيش يف املنطقة 85. يب حصوله عىل الوظيفة دوالر أمريكي للوسيط لرتت300وكان قد دفع قرابة 

 ريال 1,200الصناعية بالدوحة ويعمل يف التنظيفات الباحثني أن وكالة التشغيل قد وعدته براتب شهري قيمته 

ولم يحصل عىل أي نوع ). ً دوالرا192( ريال فقط 700، ولكنه أبلغ عند وصوله بأن راتبه الشهري ً) دوالرا330(

 86. من االتفاق املكتوب

فأحد عمال البناء . وأبلغ عمال آخرون منظمة العفو الدولية أنهم خدعوا بالنسبة لنوع العمل الذي سيقومون به

ًعقب تلقيه تدريبا متخصصا يف بالده، ولكنه أبلغ عند ) موارسجي(ّالرسيالنكيني كان قد وعد بالعمل كسباك  ً

وأبلغ باحثي ). ً دوالرا220( ريال 800اء وأن راتبه الشهري سيكون وصوله بأنه سوف يشتغل يف أعمال البن

ًمنظمة العفو الدولية أنه طلب منه العمل كسباك شهرا واحدا خالل سنتني، ولكن لم يتلق سوى راتب عامل عادي  ً

 87. غري ماهر خالل هذا الشهر

 : وأبلغ عامل بناء نيبايل منظمة العفو الدولية ما ييل

كانوا قد أخربوني أن . ُولكن من حيث نوع العمل، لم يعطوني الوظيفة التي أبلغت بها. ا وعدونيكان الراتب كم"
. ولكن عندما أتيت إىل هنا، أدركت أن عيل أن أقوم بأعمال البناء. عميل سيكون عامل تنظيفات، كي أنظف النوافذ

 88." ًووافقت عىل القيام بهذا العمل مجربا

ً مهاجرا من ذوي الدخول 1,189وتناولت أوضاع " دوق قطر الوطني للبحوثصن"ويف دراسة مسحية مولها 

 باملائة من العمال أنهم قد عينوا يف وظائف 15، ذكر 2012آذار /شباط ومارس/املتدنية خالل شهري فرباير

 89. ً باملائة إن الراتب كان مختلفا عما وعدوا به يف بلد املصدر20وقال . مختلفة عما وعدوا به

 



 للهجرة املظلم  الوجه

 القدم لكرة العالم كأس بطولة انطالق قبل قطر يف البناء قطاع عىل أضواء

 2013 الثاني ترشين/نوفمرب  الـدولية العـفـو منظمة MDE 22/010/2013: الوثيقة رقم

35 

 ر والخداع يف عملية استجالب العمالاألجو
يتفق ما توصل إليه الباحثون، من أن العمال املهاجرين يف قطر يتعرضون للخداع بشأن رشوط وأحكام عملهم، مع 

ّإذ وثق تقرير املنظمة . املعطيات التي توصلت إليها أبحاث منظمة العفو الدولية بشأن هجرة العمالة يف نيبال

 الطريقة استغالل العمال املهاجرين النيباليني وتشغيلهم يف عمل السخرة: وعود كاذبةن  بعنوا2011الصادر يف 

التي تعرض بها ممارسات وكاالت التشغيل والوسطاء يف نيبال، الذين يقومون بمعظم الرتتيبات لتصدير العمال 

كات، حتى قبل أنه يصلوا إىل املهاجرين، هؤالء العمال ملواجهة مجازفات خطرية بأن يتعرضوا لالستغالل ولالنتها

 90. وجهتهم

ووجد التقرير أن بعض وكاالت التشغيل والوسطاء متورطون يف االتجار باملهاجرين النيباليني بغرض استغاللهم 

ًإذ قال جميع العمال تقريبا ممن قابلتهم منظمة العفو الدولية، يف سياق إعداد التقرير، إنهم قد . يف عمل السخرة

سواء فيما يتعلق بقيمة الراتب :  بشأن جانب أسايس واحد عىل األقل من رشوط وأحكام تشغيلهمتعرضوا للخداع

 . أو نوع العمل املعروض عليهم أو ساعات العمل، أو بشأن دفع أجورهم عن أيام العمل اإلضافية واإلجازات

التشغيل، فيما يتعلق بالوظيفة ًويفيض الخداع الذي يتعرض له العامل املهاجر، ابتداء عىل يد الوسيط أو وكالة 

 وهو أمر غري قانوني بموجب القانون -ًالتي سيحصل عليها إىل أن يتكبد ديونا باهظة لدفع تكاليف تشغيله

وعندما أجرت منظمة العفو الدولية مقابالتها، كان العديد من 91. القطري، ولكن ليس بمقتىض القانون النيبايل

وبينت دراسة . ًقد تكبدوا قروضا كبرية يف بلدهم لتمويل نفقات تشغيلهم وسفرهمالعمال املهاجرين الذين قابلتهم 

 باملائة قد 53 من عمال البناء أن 1,114، وتناولت عينة من 2011يف " اللجنة القطرية لحقوق اإلنسان"أجرتها 

 92. قاموا باالقرتاض لدفع نفقات هجرتهم

. للشخص والظروف الخاصة بالطريق التي سيسلكها كل مهاجرويتباين حجم هذه القروض بناء عىل البلد األصيل 

 1,150فعىل سبيل املثال، تكبد العمال النيباليون الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية يف قطر، يف املعدل، قرابة 

ًدوالرا أمريكيا قبل وصولهم، وعادة ما يقرتضون املبلغ بفائدة سنوية تصل إىل   يتساوق مع وهذا الرقم.  يف املائة36ً

وبناء عىل ما يحصلون عليه من رواتب، فقد يستغرق األمر 93. األبحاث التي أجرتها منظمة العفو الدولية يف نيبال

وتحدثت منظمة العفو الدولية إىل عمال تبني لهم عندما وصلوا إىل قطر . سنتني أو أكثر لتسديد قرض بهذا الحجم

ّ يف بلدانهم، حيث عرض عليهم إما أن يعملوا بالراتب املخفض أو أن رواتبهم أقل من الرواتب التي وعدوا بها

ًوكان العمال يدركون تماما أنه إذا ما اختاروا العودة إىل بلدهم، فسيكون عليهم التخيل . ًبالعودة إىل بالدهم فورا

 وبذلك 94كفالة، ًعن كل فرصة للعمل لهم يف قطر لسنتني عىل األقل، نظرا لوجود نص يف يف هذا الشأن يف نظام ال

يصبحون شبه عاجزين عن تسديد قروضهم، ويتعرضون لضغوط شديدة من قبل املقرضني إذا ما عادوا إىل 

 .  ديارهم

وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن بعض أصحاب العمل يستغلون معرفتهم بأمر ديون العمال يف 

ال يستطيع العامل يف مثل هذه الحال أن يرتك وظيفته للعودة و. بلدانهم األصلية كي يخفضوا رواتبهم عند وصولهم

إىل وطنه بسبب الدين الذي ينتظره، ويف الوقت نفسه، ليس أمامه فرصة للعثور عىل عمل آخر ألن قانون الكفيل 

ومن املنطقي اإلشارة إىل أن العديد من أصحاب . القطري يمنعه من ذلك ما لم يحصل عىل إذن من صاحب العمل

ًمل عىل علم تام بديون موظفيهم، نظرا ألن وصول العمال املهاجرين إىل قطر مثقلني بالديون من األمور املعتادة الع

 ً.تماما

إىل [العمال النيباليني يأتون : "ُ، نقل عن متحدث بلسان وزارة العمل النيبالية قوله إن2013حزيران /ويف يونيو
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، يجعلهم أصحاب ]إىل قطر[ولكن عندما يصل العمال . رة والسفارةللعمل عىل أساس عقد أقرته غرفة التجا] قطر

ًالعمل يوقعون عقدا مختلفا ، قالت حكومة قطر، يف رد لها عىل معطيات 2013ترشين األول / ويف أكتوبر95". ً

 :العقود تبديل دون للحيلولة بمبادرة بارشت قد إنها ،منظمة العفو الدولية

 جميع ستتخذ شكوى، تلقي أو املوظف، مع بالعقد يتقيد لم العمل أصحاب حدأ بأن العمل وزارة علمت حال يف"

 الدول مع اإللكرتوني للربط برنامج بتنفيذً حاليا تقوم العمل ووزارة .العمل صاحب ضد القانونية والتدابري السبل

 عن يبحثون ملن اناتللبي إلكرتونية قاعدة إنشاء شكل العمل وزارات بني التعاون شكل وسيتخذ .للعمالة املصدرة

 .املتوافرة الطلبات من عملهم قوة اختيار قطر يف العمل ألصحاب اإللكرتوني املوقع وسيتيح .قطر يف وظائف
 يف عليها يوقع التي وتلك أشغالها، عىل بلده يف العامل يوقع التي الوظيفة بني فوارق أي انتفاء املرشوع هذا وسيضمن

 صاحب جانب من املعروضة الوظيفة ذلك يف بما البيانات، قاعدة يف مسجلة كونست الوثائق جميع ألنً نظرا قطر،

 املعلومات وتفحص البيانات قاعدة إىل العودة يمكن املستقبل، يف الجانبني بني خالف أي ظهور حال ويف .العمل

 ."منها والتحقق
96 

 اللغات أي ذلك يف بما تنفيذه، بمدى بريك حد إىلً رهنا ستكون العمال يساعد سوف النظام هذا كان إذا ما مسألة إن

 .اإلنجليزية أو العربية اللغة يجهلون ماً كثريا الوافدين العمال ألنً نظرا والعقود، البيانات قاعدة يف يعتمد سوف

 فيها اإلنرتنت استخدام فرصة تظل التي الريفية املناطق من املهاجرين العمال بعض جلب يجري ذلك، عنً وفضال

 ينبغي ذلك، ومع .معلومات من البيانات قاعدة يف ما إىل الوصول عىل قادرين يكونوا ال أن املحتمل فمن لذاو محدودة،

  .العمال حماية أجل من الوافدة للعمالة املصدرة والبلدان قطر بني أوثق تعاون قيام إىل الرامية املبادرات تشجيع

 عىل األمر اقتصار فإن املستقبل، يف العقود تبديل ملنع سبق فيما إليه املشار النظام بوضع قطر حكومة تقوم وبينما

 تدابري تتخذ أنً أيضا السلطات عىل ويتعني .زمن منذ تحدث بأنها الحكومة ُتقر ٍظاهرة عىلً كافياً ردا يشكل ال ذلك

  .املترضرين العمال وحماية املمارسات، هذه مثل عن املسؤولة الرشكات ملحاسبة

 "دون وثائق"إلقامة وتجديدها، ما يرتك العمال عدم إصدار تصاريح ا

نذهب إىل العمل يف سيارة، . إذا ذهبنا إىل السفارة، يمكن أن تمسكنا الرشطة. ال نستطيع الذهاب إىل أي مكان"
 ."ونتمىش أيام الجمعة ولكننا نظل منتبهني للرشطة. نراقب الرشطة من الرشفة. ونعمل، ونعود لنأكل

 97 2012ترشين أول /وقع للبناء ال يملك ترصيح إقامة، أكتوبرنيبايل يف م" معاون"

، لعدم إجرائهم "دون وثائق"ثمة مشكلة كبرية تتلخص يف ترك أصحاب العمل موظفيهم، يف واقع الحال، 

 وهي وثيقة يف -98الرتتيبات الالزمة إلصدار تصاريح إقامة لهم، وما يرافقه من إصدار بطاقة شخصية للمغرتب

وليس بإمكان العمال تأمني . ة يجد العمال املهاجرون أنفسهم من دونها عرضة ملخاطر جمةغاية الرضور

من " هاربون"ًاستصدار تصاريح اإلقامة بأنفسهم، وغالبا ما تفرتض السلطات أن من ال يملكون تصاريح اإلقامة 

 99.أصحاب عملهم، وهذا جرم جنائي

 تصاريح سارية املفعول، رغم حقيقة أن هؤالء العمال كانوا وقد التقى باحثونا مئات العمال الذين ال يحوزون

إذ تم استصدار تصاريح اإلقامة لبعض هؤالء . يتقيدون بأحكام القوانني واألنظمة القطرية ذات الصلة بتوظيفهم

 . العمال عند وصولهم، ولكن لم يقم أصحاب عملهم فيما بعد بالرتتيبات الالزمة لتجديد تصاريحهم
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ًة العفو الدولية إىل بعض الرجال الذين قالوا إنه لم تصدر لهم أية تصاريح إقامة أبدا منذ وصولهم وتحدثت منظم

ً شهرا، منذ 18وقال آخرون إنه مىض عىل عدم حيازتهم تصاريح إقامة مدة تصل إىل السنة، وحتى إىل . إىل قطر

 . تجديدهاانتهاء صالحية تصاريحهم السابقة، بسبب عدم متابعة أصحاب عملهم أمر 

وأبلغ . وأعرب العديد من العمال عن خشيتهم من أن يقبض عليهم بسبب عدم امتالكهم تصاريح سارية املفعول

 سنة منظمة العفو الدولية أنه ظل يطلب من مدير رشكته استصدار ترصيح 25فني كهرباء نيبايل يبلغ من العمر 

 : إقامة له، ولكن بال طائل

 100" '.ألنك خرجت عىل عاتقك. ، فهذه غلطتك]الرشطة [إذا أمسكوك'يقول املدير، "

، بسبب عدم حيازته 2012ترشين األول /وروى عامل بناء نيبايل اعتقلته الرشطة، مع رجلني آخرين، يف أكتوبر

 : ترصيح إقامة ساري املفعول، للباحثني ما حدث له

ا الهوية الثنني منا قد انتهت صالحيتهما، وكانت بطاقت. قبض علينا خارج املخيم أثناء رشبنا الشاي يف الخارج"
قبض علينا ]. منطقة محاذية لوسط الدوحة[اقتادونا إىل سجن الريان . بينما لم يكن مع اآلخر أي بطاقة هوية

أبقوا عيل . وعندما قبضوا عيل، صفعوني مرتني. لم يكبلوا أيدينا. رجال رشطة كانوا يف سيارة تحمل شارات الرشطة
. وقعت بعض األوراق ثم أخلوا سبييل، وال أفهم يف حقيقة األمر ملاذا. ً شخصا آخر لثالثة أيام15نحو يف زنزانة مع 

 101." ًوكان الشاب الذي ال يحمل بطاقة هوية ال يزال محتجزا

 مصادرة جوازات السفر

 ما طلبناه منهم هو   كل'.ال بأس يف أن ال تعطونا نقودنا، ولكن نرجوكم أن تعيدونا إىل بلدنا'نطلب من الرشكة، "
 ." إعادة جوازات سفرنا إلينا وتسفرينا

 102 2013آذار /عامل نيبايل يف قطر، مارس

كانت جوازات سفر األغلبية العظمى من العمال الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية قد صودرت من قبل أصحاب 

از سفر الشخص الذي يكفله أو وثيقة ِّيسلم الكفيل جو"عملهم، يف مخالفة لنظام الكفالة، الذي ينص عىل أن 

 جواز يحمل إنه فقط واحد عامل قال. 103"إصدار ترصيح اإلقامة أو تجديدهسفره إليه حال االنتهاء من إجراءات 

 الدولية العفو منظمة باحثو قابلهم الذين اإلنشاءات عمال بني من سفري

 : وأبلغ أحد عمال البناء النيباليني الباحثني ما ييل

إن القانون يقول إنه يجب أن يكون مع ] من قبل صاحب العمل[طلبته ولكن قيل يل .  نحصل عليهيجب أن"

 104." الكفيل

 : وقال رجل بنغالدييش كان يعمل يف أعمال اإلنشاءات الخاصة بأحد األبراج يف الحي املايل بالخليج الغربي ما ييل

وال .  باملائة منها، مع الكفيل80ربما حوايل معظم جوازات سفر الرجال، و. يحتفظ الكفيل بجوازات سفرنا"
مسؤول العالقات العامة، املسؤول عن تعامالت [ويف الحقيقة املندوب . يحتفظ بجوازات السفر سوى السائقني

وإذا طرد الشخص من عمله وجواز سفره مع الكفيل . هو الذي يحتفظ بها] الرشكات مع السلطات الحكومية
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 105." فهذه مشكلة

، أن من 2012، يف استطالع للرأي أجري يف "جامعة قطر املسحية يف االجتماعية واالقتصادية البحوث هدمع"ّوبني 

ً عامال مهاجرا شملتهم دراسته املسحية لم يكن سوى 721بني   باملائة يمتلكون جوازات سفرهم يف وقت 11ً

صتدوق قطر الوطني "لها ّ، ومو2012آذار /شباط ومارس/ويف دراسة منفصلة أجريت يف فرباير106. الدراسة

ً عامال مهاجرا من ذوي الدخل املتدني، ذكر 1,189وشملت " للبحوث  باملائة ممن شاركوا يف الدراسة أن 90ً

 107. جوازات سفرهم يف حوزة صاحب العمل

 منع العمال من مغادرة البالد

وما لم تكن هناك . ناأرجوك أخربني، هل هناك أي طريقة للخروج من هنا؟ إذا كان هناك يشء ممكن أخرب"
 ." ال نستطيع أن نفكر. وعقولنا ممسوحة. ًإننا نكاد نصاب بالجنون تماما اآلن. طريقة، أخربنا بذلك

 108 2013شباط /عامل بناء نيبايل، فرباير

َّوثقت منظمة العفو الدولية يف أبحاثها حاالت لعرشات من عمال البناء الذين حاولوا االستقالة، حيث أعطوا أصحاب 

وغلب أن كانت العوامل التي حالت . ًالعمل فرتة إنذار كافية وفقا لقانون العمل، ولكن لم يسمح لهم بمغادرة البالد

 :ًدون مغادرتهم خليطا مما ييل

 عدم إصدار أصحاب العمل تصاريح مغادرة لهم؛ 

 عمال؛عدم دفع أصحاب العمل الغرامات املستحقة عىل تصاريح إقامتهم، ما يحول دون مغادرة ال 

 عدم إعادة أصحاب العمل جوازات السفر إليهم؛ 

 من قانون العمل 57 التي تستحق لهم بمقتىض املادة -عدم تزويد أصحاب العمل العمال ببطاقات السفر 

 . عند انتهاء مدة عقود العمل

 املهاجر يف ًوبموجب نظام الكفالة، يتعني عىل أصحاب العمل أن يستصدروا ترصيحا يف كل مرة يرغب فيها العامل

ًإن لقدرة صاحب العمل عىل تقييد حرية العمال يف التنقل أثرا نفسيا عميقا عىل العمال، الذين . مغادرة البالد ً ً

وقد . يدركون طوال فرتة عملهم يف قطر أن أصحاب عملهم يملكون القدرة عىل منعهم من العودة إىل ديارهم

من جانب الكفالء " املمارسات السلبية"، إىل ما أسمته 2010، يف "اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان"أشارت 

 109." لحرمانهم موظفيهم دون مربر من حقهم يف الحصول عىل تصاريح كي يغادروا البالد"

وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق عرشات الحاالت التي قام صاحب العمل فيها بتأخري إصدار تصاريح 

 إصدار مثل هذه التصاريح، رغم عدم تقديمه تذاكر السفر إىل العمال، وفق ما ًاملغادرة، أو باالمتناع كليا عن

 . ورغم رشاء العمال تذاكر سفرهم بأنفسهم110يقتضيه قانون العمل، 

وأشارت مقابالت مع أصحاب العمل إىل أنه يف الحاالت التي تواجه الرشكات أثناءها صعوبات مالية، قد يحاول 

. ِّمغادرة البالد حتى يشغلوهم يف مشاريع جديدة لتحصيل أرباح جديدة للرشكةأصحاب العمل منع العمال من 
ًوأبلغت بعض الرشكات التي تواجه أوضاعا كهذه منظمة العفو الدولية أنها قد أدرجت يف قوائم لوزارتي 111

ل عمال  ما يعني منعها من تشغي- بسبب عدم تقيدها بأحكام قانون العمل أو نظام الكفالة-الداخلية والعمل
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وأبلغ أحد . ِّجدد، وبما يرتتب عليه ترددها نتيجة لذلك، عىل ما يبدو، يف السماح ألي عمال تشغلهم من املغادرة

 : النيباليني منظمة العفو الدولية ما ييل

أصيب أفراد ... آمل يف أن ال يقع مواطنو بلدي القادمون من نيبال يف مصيدة رشكة مثل هذه التي كنا نعمل معها"
كان هناك كثريون منا، ولذا قال . ومنذ فرتة وأنا أحاول العودة ملعالجته.  عائلتي باملرض، وأدخل أبي املستشفىمن

، فسأقوم ]ممن يريدون املغادرة[وإذا كان هناك عدد أقل . ًانتظر قليال، وسأقوم بتسفريك'املدير اإلداري يل، 

 112."  ولكن لم يحدث يشء حتى اآلن'.بإعادتك

يد من أصحاب العمل القدرة التي بني أيديهم عىل منع العمال من مغادرة البالد عن طريق مصادرة ويعزز العد

 . جوازات سفر موظفيهم بصورة مخالفة للقانون ورفض إعادتها إليهم عندما يريد العمال املغادرة

ات سفرهم من أصحاب  من أجل اسرتداد جواز–وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق حاالت وافق فيها العمال 

 عىل مطالب مخدوميهم بالتوقيع عىل وثائق كاذبة تؤكد أنهم تسلموا جميع -عملهم وتلقي تذاكر السفر للمغادرة

 . األجور املستحقة لهم، وأنه لم تعد لهم أية مستحقات عند الرشكة

ية لها يف جزء الحق من هذا وقد قمنا بدراسة تفصيل(ً عامال يشتغلون يف إحدى رشكات البناء 11وشاهد الباحثون 

، وبحضور مسؤولني من وزارة العدل لم 2013آذار /وهم يوقعون عىل وثائق من هذا القبيل يف مارس) الفصل

يكونوا عىل علم، بحسب معرفة منظمة العفو الدولية، بأنها ليست سليمة؛ ولكنهم لم يسألوا العمال الذين كانوا 

ًوطلبت مجموعة من العمال من منظمة العفو الدولية أن تكون شاهدا . لهايوقعون عىل الوثائق عن سبب توقيعهم 

. ًعىل توقيع هذه األوراق، نظرا ملا كان يساور أفرادها من قلق بأن ال يسمح لهم باملغادرة حتى عقب توقيع الوثائق

مزورة ألن العمال كانوا ولم يلفت الباحثون نظر ممثيل وزارة العدل إىل حقيقة أن الرجال كانوا يوقعون عىل وثائق 

قد طلبوا منهم املساعدة عىل مغادرة البالد، وكان من شأن تنبيه موظفي الوزارة إىل هذه النقطة أن يحد من فرص 

 . مغادرتهم

منظمة العفو الدولية أنه تعني عليهم، كي يسرتدوا ) 2أوردنا تفاصيل الحالة يف الفصل (وأبلغ عمال رشكة أخرى 

يوقعوا ويضعوا بصماتهم عىل وثائق أقروا فيها بأنه لم تعد لديهم مطالبات من صاحب جوازات سفرهم، أن 

ولم يكن غرض أصحاب العمل من جعلهم يوقعون عىل وثائق . عملهم، ووقعوا كذلك عىل بياض يف وثائق أخرى

 . ًمبهمة واضحا بالنسبة إليهم

التخيل عن حقوقه يف رواتبه التي لم تدفع له وعن وال حاجة للقول إنه ال ينبغي الطلب من أي عامل التوقيع عىل 

وقد عرضت منظمة العفو الدولية . املنافع األخرى املستحقة حتى يتمكن فحسب من مغادرة البالد التي يعمل فيها

عىل وزارة العمل نسخة من وثيقة وقعها عمال يف حالة من هذا القبيل، كما كتبت إىل حكومة قطر حول هذه 

 .    ها لم تتلق أي رد رسمي عىل رسالتها من السلطات القطريةاملمارسة، ولكن

وحتى عندما يتمكن العمال من الحصول عىل تصاريح الخروج ويسرتدون جوازات سفرهم، يظل من املحتمل أن 

 -وبخاصة إذا كانوا ال يحوزون تصاريح إقامة سارية املفعول. يواجهوا عقبات ال يستهان بها أمام مغادرتهم البالد

 حيث يصطدمون بسياسة حكومية -وهو أمر ينجم يف الغالب األعم عن عدم تقيد أصحاب العمل بالقانون القطري

وإىل أن يتم تسديد . ّتعني تكبدهم غرامات تقرتن بأسمائهم يف سجالت الهجرة) 5نسرب غورها أكثر يف الفصل (

 ريال 6,000ن تصل قيمة الغرامات إىل ويمكن أ. هذه الغرامات، يمنع العمال املهاجرون من مغادرة البالد

وعىل سبيل املثال، ال يتقاىض العديد من عمال . ، وهو مبلغ يظل فوق طاقة العمال وقدراتهم املاليةً) دوالرا1,648(
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 . يف الشهر) ً دوالرا165( ريال 600البناء سوى 

عىل العمال كي يواصلوا العمل ّويمكن أن يستغل تحكم أصحاب العمل بقدرة العاملني عىل مغادرة قطر للضغط 

عىل سبيل املثال، عدم تلقيهم أجورهم، أو تحملهم ظروف عمل يف غاية (يف أوضاع يخضعون فيها لالستغالل 

وذكر بعض العمال الذين استقالوا وأرادوا . أو عندما يرغب الفرد ببساطة يف أن يستقيل للعودة إىل الوطن) السوء

لهم يواصلون تقديم الوعود إليهم باستمرار بأن ترتيبات مغادرتهم البالد جارية العودة إىل بالدهم أن أصحاب عم

 . عىل قدم وساق وأن عليهم فقط مواصلة العمل

ولكن بعد انقضاء أشهر عىل هذه الوعود يدركون أن السبيل الوحيد للمغادرة هو يف واقع الحال التوقف عن العمل، 

وذكر عمال وصلوا إىل مثل . يس ثمة فائدة من إبقائهم يف البالد بعد ذلكإليصال الرسالة إىل أصحاب العمل بأنه ل

 . هذا الحال أن صاحب العمل لن يستصدر ترصيح مغادرة لهم إذا استمروا يف القيام بعملهم

 : ويف هذا السياق، قال أحد العمال النيباليني عن صاحب عمله السابق

ً يوما حتى يصبح 15 فرتة شهر اإلنذار، ثم التوقف عن العمل ملدة ًعليك أوال قضاء. لم يكن من السهل ترك العمل"

 113." بإمكانك املغادرة

 ً:وقال موظف يف رشكة أخرى إن هذا قد يستغرق شهورا

اإلنذار [، عليك أن تقدم أوراقك ]االستقالة[إذا كنت ترغب يف الذهاب يف إجازة أو يف إلغاء االتفاق 'تقول الرشكة، "
. وإذا قدمنا أوراقنا، ستسمح لك الرشكة بالتوقف عن العمل بعد خمسة أشهر. 'مسة أشهرقبل خ] برتك العمل

 وما إن يتم ترصيد '.ال بأس لقد توقفت عن العمل وسنبعث بك إىل بلدك بعد راتب الشهر املقبل'وهكذا يقولون لك، 
 عىل هذا النحو، يجعلوننا نبقى دون وبترصفهم. ذاك الراتب، حتى يقولون إنهم سريسلوننا إىل بلدنا يف الشهر التايل

 114." عمل لثالثة أشهر

إن واقع اضطرار بعض العمال إىل التوقف عن العمل واالنتظار يف سكنهم حتى يسمح لهم بمغادرة البالد له 

وهذا يؤدي . مشكالته العويصة، حيث ذكر بعضهم أن رواتبهم لهذه الفرتة لم ترصف لهم، بينما يظلون دون عمل

ًط عزيمة العمال بشدة عن محاولة مغادرة البالد، نظرا ألنهم سوف يواجهون فرتة ال يعرفون كم ستستمر إىل تثبي

وبينما يبدو أن العمال غري مجربين . ويكونون خاللها غري قادرين عىل العمل وإرسال حواالتهم املالية إىل أرسهم

 . هم تحت ضغوط كبرية كي يستمروا يف العملعىل العمل من الناحية الشكلية، إال أن مثل هذه املمارسات تضع

ال 'ّوقد تبني ملنظمة العفو الدولية أن العمال الذين يغدون يف هذا الحال يصبحون من الناحية الفعلية يف وضع 

ّمعلق وال مطلق ً؛ رغم أنهم يستقيلون ويقضون شهر اإلنذار وفقا للقانون، بينما يستغل صاحب العمل "ّ

والطريقة الوحيدة ألن يضمن العامل حصوله عىل . من ترك وظيفته ومواصلة العملسلطتها ملنعهم /سلطته

ترصيح املغادرة هو رفض العمل، وإذا ما أقدم عىل ذلك، فإنه يواجه عقوبة األشهر التي قضاها يف قطر دون أجر، 

 . وعدم القدرة عىل مغادرة مخيم العمل بسبب عدم حيازته لترصيح اإلقامة
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 ًف األجور وعدم رصفها أبداالتأخري يف رص

وعندما ... ً عامال لم يقبضوا أجورهم80وعىل سبيل املثال، أمس جاء ... ًأكثر الشكاوى شيوعا هي عدم دفع األجور"
فمن املرجح أن ال يكونوا قد تسلموا أجورهم لثالثة أو أربعة أو خمسة أو ستة ] إىل بلدانهم[نعيد األشخاص 

 ."أشهر

 115 2013آذار /لدان املصدرة للعمالة، الدوحة، مارسممثل سفارة إحدى الب

ًنظرا لعدم دفع األجور املستحقة، فإننا نواجه أزمة مالية ضخمة يف تدبري نفقاتنا اليومية الروتينية وكذلك "

 ."وهذا يؤدي إىل سلسلة من الضغوط النفسية. التزاماتنا العائلية

 116 2013أيار / البناء، مايورسالة من مجموعة من العمال إىل إدارة إحدى رشكات

من الواضح أن أصحاب العمل يختلفون من حيث الوفاء بالتزاماتهم املالية تجاه العمال، مع أن وزارة العمل "
 ."تلزمهم بالحد األدنى املقرر يف قانون العمل والقرارات الوزارية

 117 2013ترشين األول /جور، أكتوبرحكومة قطر، يف ردها عىل بواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن عدم دفع األ

وتقول أعداد كبرية . ًيواجه العمال املهاجرون آثارا مدمرة نتيجة التأخر يف دفع أجورهم أو عدم تسلمهم أية أجور

من العمال إنهم قد اضطروا إىل االقرتاض يف بلدانهم لدفع نفقات هجرتهم ولتسديد ما اقرتضوه بفائدة مرتفعة، 

 118. ً باملائة سنويا36ًتصل أحيانا إىل 

وقد قامت منظمة 119.  ولبعض العمال، مرة كل أسبوعنيً-، ينبغي دفع األجور شهريا"قانون العمل"وبموجب 

العفو الدولية بتوثيق حاالت لعمال بناء يعملون يف سبع رشكات مختلفة ومروا بمشكالت كبرية بسبب تأخري دفع 

ويف حاالت أخرى، . تسلم هؤالء رواتبهم بعد تأخري لفرتات طويلةففي بعض الحاالت، . أجورهم أو عدم دفعها البتة

لم يتسلموا أي دفعات وتوقف الرجال، يف نهاية املطاف، عن العمل، أو توقفت املشاريع التي يعملون فيها، وعىل ما 

 . يبدو بسبب مواجهتها صعوبات مالية

ً بأن أفرادها لم يتلقوا أبدا 2013آذار / مارسفأبلغت مجموعة من خمسة عمال نيباليني منظمة العفو الدولية يف

 بوعد أن تعطيهم رواتب شهرية بقيمة ما 2012تموز /ّأي أجر مناسب من جانب الرشكة، التي شغلتهم يف يوليو

كانون األول /تموز حتى ديسمرب/وعمل هؤالء من يوليو). ً دوالرا320 و247ما بني (ً رياال 1,200 و900بني 

 وبصورة غري منتظمة لرشاء الطعام -ً) دوالرا55( ريال 200 - لم يتلقوا سوى مبالغ قليلة ، ويقولون إنهم2012

 : ووصف أحد أفراد املجموعة الشهور األخرية القليلة للباحثني عىل النحو التايل. هذه املرة

ا يف سيارة فوضعنا مديرن. وتوقفنا عن العمل وتقدمنا بشكوى إىل وزارة العمل. عملنا لخمسة أشهر دون أجر"
. علينا أن ندفع أجرة الغرفة حتى نبقى. ولم نره منذ ذلك الوقت. وعزلنا عن باقي العمال وجلبنا إىل هذه الغرفة

 120." وليس لدينا بطاقات هوية شخصية أو بطاقات طبية

ّأرسة، ولذا  والتقى الباحثون الرجال يف الغرفة التي وضعهم فيها مديرهم السابق، ولم تكن فيها مكيفات هواء أو 
 . كانوا مضطرين إىل النوم عىل أرض الغرفة

وتحدث بعض العمال عن حاالت تأخر فيها دفع أجورهم لشهرين، لتدفع لهم الرشكة بعد ذلك راتب شهر واحد، 

ويذكر العمال الذين يواجهون تأخريات بصورة 121. مع اإلرصار عىل أن تظل لهم أجور يف ذمة الرشكة باستمرار
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ويف هذا السياق، قال رجل هندي . ب العمل يعطونهم الوعود بصورة متكررة بشأن موعد دفع األجورعامة أن أصحا

 : يعمل يف رشكة إلنتاج اإلسمنت يف الوسيل ما ييل

. وكنا نقوم بساعات عمل إضافية، ولكن دون تلقي أي مقابل". عدم دفع الراتب"بدأت الرشكة ممارسة سياسة "
وبعد شهر أو . ولذا كنا نبقى يف غرفتنا]. وقف العمل[ ولم تعلن الرشكة إقفال أبوابها واستمر هذا لفرتة من الزمن

. وحتى أمس، ظلوا يلعبون اللعبة نفسها. وبعد فرتة، يعودون ويقفلونها. شهر ونصف، يعودون إىل فتح الرشكة
 أو ً'غدا'ا بأنهم سوف يرصفونها ًوعندما كنا نسأل عن رواتبنا، كانوا دائما يعدونن. وما زال األمر كذلك حتى اليوم

 122." ولم نحصل عىل أي أجر. '"يف اليوم الذي يليه'

ورأى الباحثون رسالة بعثت بها إدارة إحدى رشكات البناء إىل موظفيها لتخربهم بأن رواتبهم املتأخرة سوف 

وقد 123. ي تعاني منهاإىل حني حل الرشكة مشكالت السيولة النقدية الت" أن يتحلوا بالصرب"تدفع، طالبة منهم 

اطلعت منظمة العفو الدولية عىل أدلة تشري إىل أن هذه الرشكة قد قامت بصورة ثابتة بتأخري دفعات رواتب 

 124. ً شهرا15موظفيها ملدد تصل إىل أربعة أشهر، طيلة فرتة امتدت 

 تتأخر عن دفع أجور  كيف أن رشكته قد ظلت2013آذار /أحد العمال النيباليني أوضح لباحثي املنظمة يف مارس

، وألسباب لم 2012ترشين الثاني /ولكن وبعد نوفمرب. عمالها بانتظام، وأنها استمرأت تأخريها لفرتات طويلة

 . يفهموها، تعقدت املشكالت املتعلقة بتلقيهم أجورهم بصورة حادة

وعندما .  أن نتسلم أجورنا، عندما مرت ثالثة أشهر دون2012ترشين الثاني /بدأت املشكالت الحقيقية يف نوفمرب"
أيلول كانت /هددنا بالتقدم بشكوى، دفعت لنا أجور ثالثة أشهر، مع أن الدفعة التي تسلمناها عن شهر سبتمرب

ً دوالرا، أي أقل من الراتب الذي يتسلمه يف العادة أدناهم أجرا165[ ريال فقط 600 وكانت هذه آخر دفعة ]. ً

 125." ك الوقتولم نقبض أجورنا منذ ذل. تسلمناها

وتحدث الباحثون إىل مدير الرشكة املعنية، . ًوقال الرجال إنهم توقفوا عن العمل احتجاجا عىل عدم دفع أجورهم

ًالذي أكد أنه من الطبيعي تماما أن ال يكون قادرا عىل دفع األجور لشهرين أو ثالثة، رغم إنكاره بأن العمال قد  ً

  126.ترشين الثاني/ًقال إنهم كانوا قد توقفوا عن العمل كليا يف نوفمرب، و2013شباط /واصلوا العمل حتى فرباير

وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق ما ال يقل عن خمس حاالت واصلت فيها مجموعات من عمال البناء العمل 

العمل بأن ًدون دفع أجورهم ملا ال يقل عن ثالثة أشهر، نظرا ملا كانوا يتلقونه من وعود باستمرار من أصحاب 

 . األجور عىل الطريق

 ًيف ثالثة من هذه الحاالت، لم يتلق العمال أجورهم أبدا وغادروا البالد دون تلقي الرواتب املستحقة لهم؛ 

ويف الحالة الرابعة، كان الرجال ال يزالون يف قطر يف وقت إرسال هذا التقرير للنرش، يف محاولة منهم السرتداد  

 ، بعد عرشة أشهر من توقفهم عن العمل؛رواتبهم من خالل املحاكم

. ويف الحالة األخرية، كان املوظفون ال يزالون عىل رأس عملهم دون تلقي أي رواتب عندما أرسل التقرير للنرش 

وأبلغ أحد هؤالء منظمة العفو الدولية أن سبب ذلك يعود إىل قلقهم من أنهم لن يتلقوا أي راتب إذا ما توقفوا عن 

 127.  وإىل أن الرشكة لن تسمح لهم باالنتقال للعمل لدى صاحب عمل آخرالعمل وغادروا،

 حيث يصعب -إن عدم تلقي الرواتب بانتظام ال يعني فحسب أن يواجه العمال صعوبات يف إقامة أودهم يف قطر
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إرسال ً وإنما أيضا أن ال يكونوا قادرين عىل -عليهم تسديد ثمن الطعام وأجور املواصالت وسواها من األساسيات

وأبلغ العديد من . حواالت مالية إىل أرسهم لتسديد الدفعات املستحقة عليها من الديون وتغطية نفقاتها اليومية

بينما اضطر آخرون إىل دفع . ًالعمال منظمة العفو الدولية أيضا أن عليهم دفع رسوم املدارس ألطفالهم يف بلدانهم

يتسلم أجوره ألكثر من شهرين مدى األلم الذي يشعر به عندما ال وأوضح عامل بناء فلبيني لم . أجور سكن أرسهم

 : يستطيع إرسال النقود إىل أرسته

يأتون إىل هنا ويحرضون الطعام، . يعلمون بحالنا ويقدمون املساعدة] يف مجتمع قطر املحيل[هناك أفراد "
د إىل الفلبني يظل أحد أهم املشكالت ولكن عدم إرسال النقو. مثل هذه األشياء تعفينا من الحاجة. ويحرضون املاء

 128." الفلبنيًال يأكلون جيدا يف ] األرسة[فال نستطيع البقاء ساكنني ونحن نفكر أنهم . التي تثقل أنفسنا

 باملائة ممن شملهم املسح، الذي أجري يف 21، أجاب "صندوق قطر الوطني للبحوث"ّويف دراسة مولها 

 باملائة ممن 48 بينهم -ً مهاجرا من ذوي األجور املتدنية1,189ك فيه ، وشار2012آذار /شباط ومارس/فرباير

 بأنهم تسلموا -ّعرفوا بأنفسهم عىل أنهم عمال أو معاونون أو نقاشون أو فنيو كهرباء أو بناؤون أو نجارون

ًأحيانا أو نادرا أو أبدا"رواتبهم يف املوعد املحدد  ً ً ."129 

 إىل جانب عدم تزويد العمال املهاجرين بتذاكر –يف رصف الرواتب يشكل ًوأكدت وزارة العمل أيضا أن التأخري 

 130.  املصدر الرئييس لشكاوى العمل التي يتقدم بها العمال املهاجرون-السفر لتمكينهم من العودة إىل بلدانهم

 ساعات عمل طويلة وأوضاع محفوفة باملخاطر: الظروف يف موقع العمل

 ." وبسبب الحرارة والعمل يف الشمس–ب اإلجهاد أغمي عيل يف موقع البناء بسب" 

 131 الدوحةعامل بناء نيبايل، 

ويتعني عىل السلطات أن تكون صارمة بشأن . ينبغي عىل الرشكات إبداء املزيد من االهتمام بسالمة العاملني فيها"
 ."يف جميع مواقع البناءالقواعد واألنظمة إلجبار هذه الرشكات عىل اتخاذ جميع تدابري السالمة وجعلها إلزامية 

 132مدير وحدة الصدمات النفسية يف مستشفى حمد، الدوحة 

وتشمل الظروف يف مواقع البناء . العديد من مشاريع البناء يف قطر ضخمة ومعقدة وتعمل بمواعيد نهائية طموحة

عة متنوعة من حاالت طقس سيئة يف بعض األحيان وقوة عاملة جرى جلبها من جميع أنحاء العالم وتتكلم مجمو

وهناك مخاطر واضحة عىل العمال، سواء من حيث حوادث العمل أو بسبب رضورات العمل يف مناخ حار . اللغات

ومع ذلك، ثمة أدلة . ويف مثل هذه الظروف، يتعني أن إجراءات الصحة والسالمة مشددة وذات أهمية حيوية. ًجدا

 .ًماما يذكر لحماية الصحة والسالمةعىل أن أرباب العمل يف صناعة البناء ال يعريون اهت

فقد أبلغت منظمة العفو الدولية، أثناء إجرائها بحوثها، بحادثتني رفض أصحاب العمل فيهما نقل العمال إىل 

وتحدث . حيث أصيب أحدهما أثناء حادث يف مكان العمل، وانهار آخر يف موقع العمل بسبب الحرارة. املستشفى

 ً: قائال2012أيلول /الدولية حول ما حدث لزميله يف سبتمربرجل سريالنكي ملنظمة العفو 

ولم تفعل الرشكة شيئا له فأحرضنا سيارة أجرة ألخذه معر . حصل حادث لشاحنة أسمنت يف املوقع، وخلع كتفه"
ودفعنا نحن لسيارة األجرة، ال الرشكة، واضطر إىل دفع نفقات املستشفى . مصاب آخر للعالج يف املستشفى

 133." بنفسه
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وزعم اثنان من العمال يف رشكتني أخريني أنه عندما كانت تقع إصابات بني العمال، كانت تصاريح إقامتهم تلغى 

وأبلغ أحد هذين . ًويعادون إىل بلدانهم، عوضا عن الدفع لهم حتى يعالجوا يف قطر من مخصصات تأمينهم

 : ما ييل2012ترشين األول /الرجلني، وهو عامل بناء نيبايل، منظمة العفو الدولية يف أكتوبر

ٍكنقاش، يجب أن أتسلق إىل ارتفاع عال" ال ] الرشكة[وإذا ما أصيبوا، فهم . ويقع الناس بالفعل ويترضرون. ّ

 134]". إىل بلدانهم األصلية[يقدمون لهم العالج، ويعادون 

وتقتيض . عىل غري ما يراموذكر العديد من العمال أن أصحاب العمل يخفضون رواتبهم إذا أخذوا يوم إجازة ألنهم 

.  من قانون العمل أن يثبت املوظفون مرضهم من خالل تقرير يرصفه طبيب معتمد من صاحب العمل82املادة 

ًوقال العديد من العمال إن أرباب عملهم ال يقبلون تقريرا سوى تلك التي يرصفها طبيب من مستشفى حمد، الذي 

ً كيلومرتا 15ويبعد املستشفى حوايل . ، ال سيما عندما يسوء وضعهمًيصعب جدا عىل العمال املرىض السفر اليه

كما إن وسائل النقل العام يف املدينة رديئة . بالسيارة عن املنطقة الصناعية التي يعيش فيها كثري من عمال البناء

 يف املائة من 15يل ، أي حواً) دوالرا25(ً رياال 90ًجدا وال يمكن أن تقل تكلفة سيارة أجرة لرحلة عودة كهذه عن 

 .راتب شهر واحد للعديد من العمال املهاجرين الذين تحدثوا إىل منظمة العفو الدولية

وقد تراوحت عقوبة الغياب عن العمل ليوم واحد بسبب املرض بني حسم راتب يوم واحد وأربعة أيام، وبما يتجاوز 

 عدم دفع أجر - للمرة األوىل- العمل دون مربر، وهوبكثري املبالغ املحددة يف اللوائح القطرية للتغيب عن يوم من

 لذلك، يذهب املرىض إىل العمل وهم ليسوا يف حالة جيدة ونتيجة135. واحدذلك اليوم، وغرامة قدرها ربع الراتب ليوم 

 :ووصف رجل نيبايل الوضع عىل النحو التايل. بما يكفي للقيام بذلك

واستدعاني قسم املوارد البرشية، وطلب مني . ً جاريا يف املوقعيف أحد أيام الجمعة أصبت بحمى، وكان العمل"
بيد أنهم قالوا إن عيل الذهاب، وأنه ليس هناك . قلت لهم إنني مريض وال أستطيع الذهاب. ًالقدوم فورا إىل املوقع

م يومان من إذا ما تغيب أحد ملدة يوم، يحس. وطلبوا مني أن اذهب عىل أية حال، واضطررت إىل الذهاب. بديل آخر
كان ذلك اليوم يوم الجمعة، ولكن حتى يف ذلك الحني كان عيل الذهاب، ألنه من األفضل أن تتحمل بعض . الراتب

 136. "ًاألعباء اإلضافية بدال من خوض معركة معهم

وباإلضافة إىل تعريض صحة العمال ألخطار جسيمة وتثبيطهم عن التماس العناية الطبية املناسبة، يستتبع 

من يشعرون بأنهم ليسوا عىل ما يرام يف مواقع البناء مخاطر واضحة عىل العمال اآلخرين، كما أنه يمكن حضور 

 .أن يؤثر بسهولة عىل تركيز عمال البناء يف االضطالع باملهام الخطرية

 ساعات باإلضافة إىل الرجال الذين يعملون وهم يف حالة من اإلعياء، ليس من غري املألوف لعمال البناء العملو

وأبلغ ما ال . مفرطة، مع ما يرتتب عىل ذلك من آثار، سواء بالنسبة لصحتهم أو بالنسبة لسالمة اآلخرين من حولهم

الباحثني أنهم عملوا ساعات ) بمن فيهم أشخاص جرت مقابلتهم كجزء من مجموعات الرتكيز(ً عامال 52يقل عن 

 ساعة عىل 60 الذي يحدد أسبوع العمل بحد أقىص مقداره تتجاوز الحد األقىص املسموح به بموجب قانون العمل،

 137. مدى أسبوع من ستة أيام، بما يف ذلك لفرتة إضافية تصل إىل ساعتني مدفوعتي األجر لليوم الواحد

ًوأبلغ بعض األشخاص الذين عملوا ساعات تزيد عىل الحد األقىص الباحثني أنهم تلقوا أجورا إضافية عن هذه 

عض هؤالء العمال، ولكن ليس الكل يف مجمل األحوال، إنهم مستعدون للعمل ساعات تتجاوز الحد وقال ب. الساعات

وأخرب أحد . طاملا أنهم يتلقون أجر العمل اإلضايف لهذه الساعات بصورة وافية" املحدد يف قانون العمل"األقىص 
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، وال يشمل هذا 17:00 حتى الساعة 05:00عمال البناء الهنود الباحثني، عىل سبيل املثال، أنه قد عمل من الساعة 

 ساعة، بما يف ذلك اسرتاحة غداء لساعة واحدة، وبما حصيلته 12الزمن الذي يقضيه يف التنقل، أي يوم عمل من 

 .وقال إنه كان يقبض ثالث ساعات بدل عمل إضايف. ً ساعة يوميا11

وشاهد باحثو منظمة العفو الدولية . د اإلفراطويمكن لساعات العمل التي تتجاوز الحدود القانونية أن تصل إىل ح

حيث أظهرت . ، موقعة من مراقب الدوام يف الرشكة2012ًنسخا من جداول الدوام الثنني من عمال البناء، من عام 

وأفادت مجموعة من .  ساعة14أن كال العاملني قد عمال لساعات بصورة مفرطة، بما يف ذلك أليام عمل تصل إىل 

وحسبما .  ساعة يف اليوم أثناء تشييد مرشوع رئييس للبنية التحتية14 أو 12ًاليا بأنهم قد عملوا ً عامال نيب24

ُفهمت منظمة العفو الدولية، فقد طلب من أصحاب العمل املشغلني للرجال من قبل رشكة أعىل يف سلسلة التعاقد 

 138. زيادة اإلنتاجية للوفاء باملواعيد الزمنية لربنامج عمل مكثف

 2012ا يتعلق باآلثار الصحية لساعات العمل الطويلة، فقد بينت ورقة بحثية ملنظمة العمل الدولية يف عام وفيم

 :بأن

ًالعمل لساعات طويلة أسبوعيا يرتافق عادة اآلثار الحادة للشعور باإلعياء، فضال عن اإلرهاق املزمن، وبما يولد " ً

 139". ًآثارا صحية سلبية طويلة األجل

مة القطرية للعمل، خالل األشهر األشد حرارة من السنة، العمل يف مناطق تسطع فيها الشمس بني وتحظر  األنظ

ولكن اثنني من العمال النيباليني العاملني لدى رشكة 140.  من بعد الظهر15:00 قبل الظهر و11:30الساعات 

 ساعة طوال أشهر 12إلنتاج اإلسمنت أبلغا منظمة العفو الدولية أنه كان عليهما العمل دوريات من 

 . برضبة شمس جراء ذلك2012وقاال إن عاملني أصيبا يف صيف عام .141الصيف

ووجدت منظمة العفو . ويف ظروف العمل يف الحر الشديد، تكحون اإلمدادات الوفرية بمياه الرشب بالغة الرضورة

رت مجموعة من العمال وذك. الدولية بعض األدلة عىل حدوث مشاكل يف إمدادات املياه للعمال يف املواقع

رجل ، حيث ال يوجد يف املوقع سوى  3,000ٍالرسيالنكيني أن ما يتوافر من املياه يف موقع العمل غري كاف  لتزويد 

 142. ًخزان مياه واحد، ولم يكن تربيد املاء كافيا، حيث يرتك ليصل إىل درجة الغليان بحلول فرتة ما بعد الظهر

 102و الدولية عىل معلومات سجلتها السفارة النيبالية وتفيد بأن أسباب وفاة وخالل بحوثها، حصلت منظمة العف

، بينما تويف ثالثة "بنوبات قلبية" تعود إىل اإلصابة 2012 من الرعايا النيباليني الذين لقوا حتفهم يف عام 174من 

 وليس بإمكان 143". متفرقة" حالة وفاة عىل أنها 23آخرون بسبب السقوط من أماكن مرتفعة، وسجلت أسباب 

منظمة العفو الدولية تأكيد كم من هؤالء األفراد كانوا يعملون يف قطاع البناء، ولكن أعمال البناء هي املصدر 

الربيطانية أن " الغارديان" تحقيق أجرته صحيفة ووجد144. الرئييس لفرص العمل للمهاجرين النيباليني يف قطر

، أكثر من 2013آب / أغسطس8حزيران و / يونيو4قوا مرصعهم بني  من العمال النيباليني ل44ما ال يقل عن 

 145. نصفهم نتيجة نوبات قلبية، أو قصور يف عمل القلب أو حوادث يف مكان العمل

، 2013كانون الثاني /ففي يناير. وقد الحظت السلطات القطرية بنفسها انعدام تدابري الصحة والسالمة الكافية

 إنذار 5,245 حوايل 2012حدى الصحف املحلية بأن الوزارة أصدرت خالل عام رصح مسؤول يف وزارة العمل إل

 يف املائة من الرشكات العاملة يف قطر قد انتهكت إىل حد ما معايري 30حوايل "بشأن أوضاع الصحة والسالمة، وبأن 

 146". بالطفيفة والبسيطة"ً، واصفا معظم أوجه القصور بـ"السالمة



 للهجرة املظلم الوجه 

 القدم رةلك العالم كأس بطولة انطالق قبل قطر يف البناء قطاع عىل أضواء

 

 2013 الثاني ترشين/نوفمرب  الـدولية العـفـو منظمة          MDE 22/010/2013: الوثيقة رقم

46 

العمل ال يأخذون مسؤولياتهم عن الصحة والسالمة عىل محمل الجد، عىل ما يبدو، ولكن حقيقة أن بعض أرباب 

تظل مبعث قلق بالغ بالنظر إىل البيانات املتاحة عن حاالت خطرية من اإلصابات املهنية، وهي ثاني كربيات أسباب 

 147. إدخال حاالت اإلصابة بالصدمة إىل مستشفى حمد العام بعد حوادث املركبات األشد خطورة

ً مريضا إىل املستشفى، ما بني 185، أنه  قد نقل 2012ووجدت دراسة أجراها مستشفى حمد، ونرشت يف 

ّ، جراء معاناتهم من إصابات يف الرأس ناجمة عن سقوط أشياء 2010حزيران / ويونيو2008كانون الثاني /يناير
 16 بأنه حاالت صدمات كربى، حيث تويف  يف املائة من هذه الحاالت29ووصف ما نسبته . عليهم يف مواقع البناء

.  يف املائة فقط من هذه الحاالت17ووفقا للدراسة، كانت أجهزة السالمة مستخدمة يف . ًشخصا نتيجة لذلك

 :ويخلص املؤلفون لهذه الدراسة إىل ما ييل

جز فوق مستوى كرفع محيط الحوا. ًيمكن التخفيف كثريا من هذه اإلصابات بتطبيق إرشادات السالمة املتبعة"

 148". سطح األرض، وإلزامية ارتداء القبعات الصلبة قد تخفف املشكلة

ً مريضا أدخلوا إىل 281، حاالت 2013ًوحللت دراسة منفصلة، قام بها مستشفى حمد أيضا ونرشت يف عام 

  بعد تعرضهم للسقوط من أماكن2008ترشين األول / وأكتوبر2007ترشين الثاني /املستشفى بني نوفمرب

من هؤالء )  يف املائة10حوايل  (29وفارق .  يف املائة من الحاالت من العمال املغرتبني97وكانت . مرتفعة أثناء العمل

 :ووجدت الدراسة أن. الحياة

ًعددا كبريا من اإلصابات لحق بالرأس والعمود الفقري، بينما كان عدد منخفض نسبيا من اإلصابات يف األجزاء " ً ً

وقد يؤدي التنفيذ الصارم . ًحي بأن العمال املصابني هم الذين يسقطون أساسا عىل رؤوسهموهذا يو. السفلية
الرتداء الخوذ البيضاء أو وضع حواجز السالمة، وسواها من تدابري السالمة أو أجهزة الحماية لعمال البناء من 

 149." خطر السقوط إىل خفض كبري يف عدد اإلصابات

ًووفقا .  ألف عامل100 لكل 8.44يات عمال البناء يف الفرتة قيد الدراسة كان وتخلص الدراسة إىل أن معدل وف

 -2007للدراسة، قدرت لجنة الصحة والسالمة الربيطانية معدل السقطات القاتلة يف صناعة البناء والتشييد، يف

 150.  عامل يف اململكة املتحدة، يف الفرتة الزمنية املماثلة100,000 لكل 3.4، بنحوـ 2008

، أن اإلصابات بسبب 2013شباط /ذكر مدير وحدة الصدمات والعناية املركزة يف مستشفى حمد، يف فربايرو

ذي " يف السنة، مع معدل وفيات 1,000السقوط من أماكن مرتفعة يف مواقع العمل وصلت اآلن إىل أكثر من 

ذا يوحي بأن حجم هذه املشكلة قد وه151. ، وعرشة يف املائة من الضحايا الذين يعانون اإلعاقة نتيجة لذلك"مغزى

 .2013 و 2008ًازداد أيضا مع ارتفاع عدد العاملني يف قطر بني عامي 

وقال بعض العمال الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية إن هذه الرشكات لم تقدم لهم معدات السالمة املناسبة، يف 

ليني أن رب عملهم أعطاهم أحذية ومعاطف ولكنه  اثنان من عمال البناء النيباوذكر152. مخالفة لألنظمة القطرية

وقاال إنه لذلك فقد أوفد بعض العمال للعمل يف موقع العمل التابع للمقاول . لم يخصص لهما الخوذ بصورة دائمة

وأخرب العمال الذين كانوا 153.  من املديرين إخفاءهم يف حال زارهم مفتشو السالمةُوطلبالرئييس دون خوذ 

.  مجمع أبراج متعدد الطوابق الباحثني أنه تم تزويدهم بالخوذ لكن كان عليهم دفع ثمن القفازاتيعملون عىل بناء
وأخرب عامل بنغالدييش الباحثني أن الرشكة أجربت العمال عىل رشاء املعدات الخاصة بهم، وعندما طالبوا 154

 155 .الرشكة بالتسديد، رفضت اإلدارة ذلك
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 : إىل أن2011 من عمال البناء يف 1,114، عىل عينة من "ة لحقوق اإلنساناللجنة الوطني"وخلصت دراسة أجرتها 

 يف املائة من العينة التي شملها املسح قد ذكروا أنهم تعرضوا إلصابات يف العمل، معظمها عىل شكل 11حوايل "
 وجود تدابري ونسب أكثر من نصف هؤالء العمال اإلصابة إىل عدم. كسور يف الذراعني أو الساقني أو جروح خطرية

السالمة واإلجراءات املناسبة يف مكان العمل، بينما نسبت بقية العينة اإلصابة الرتفاع عبء العمل أو اإلهمال من 
وعند دراسة أنواع اإلصابات وما أحاط بها من ظروف، يبدو من الواضح أن اإلصابات الخطرية كانت يف . جانبهم

ًة، بينما تنتج الكسور أساسا من عبء العمل وليس من عوامل األساس ناجمة عن عدم وجود تدابري السالم

  156".أخرى

ًوسألت منظمة العفو الدولية العمال أيضا عما إذا كانت الرشكة قد وفرت املرافق الصحية كما هو مطلوب بموجب 

جريت وقالت الغالبية العظمى من الذين أ. 2005 لعام 16مرسوم وزارة الخدمة املدنية وشؤون اإلسكان رقم 

ًوال يزود العمال، يف مثل هذه الحاالت عموما، ببطاقات . معهم مقابالت أن رب العمل ال يقدم لهم الخدمات الصحية

وتتيح ). ً دوالرا27( ريال 100التأمني الصحي من جانب أصحاب العمل ويتوجب عليهم رشاؤها أنفسهم، بسعر 

 الصحية غري الطارئة املدعومة ورشاء األدوية بأسعار البطاقات الصحية لألشخاص إمكانية الحصول عىل الرعاية

ومن غري املسموح بالحصول عىل البطاقات الصحية إال للذين يحملون . مخفضة يف املراكز الطبية التابعة للدولة

 .5تصاريح اإلقامة، وهي مسألة نعالجها بتفصيل أكرب يف الفصل 

 سوء أوضاع السكن 

 "؟لبرشهل يصلح هذا ل. انظروا إىل هذا"

 157 2012ترشين األول /عامل بناء مرصي، الدوحة، أكتوبر

قامت فرق اللجنة يف زياراتها بتوثيق حاالت إسكان من جانب بعض الرشكات لعمالها يف غرف دون نوافذ، بينما "
 لم كانت املراحيض يف أماكن اإلقامة دون سقوف، واستخدمت أرسة بطوابق عىل الرغم من كونها غري قانونية، بينما

ورغم أن هذه الرشكات من أكرب الرشكات املتخصصة يف . يجر التقيد بالرشوط املفروضة عىل عدد العمال يف الغرفة
 ".ِّالدوحة،  إال أن إدارة التفتيش يف وزارة العمل لم تبني للجنة أنها قامت بتفتيش هذا السكن من قبل

 158 2012التقرير السنوي للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان  

ًبدو التفاوت بني املعايري املنصوص عليها يف القانون القطري، وما يحصل عليه العمال بالفعل أكثر وضوحا وي

 .للمراقب عندما يتعلق األمر باإلقامة

وقد زارت ". بمخيمات العمل"إذ يقوم أصحاب العمل بإسكان معظم عمال البناء يف مجموعات من  العنابر تعرف 

، ويف مناطق أخرى من "املنطقة الصناعية"خيم عمل من هذه يقطنها عمال البناء يف  م20منظمة العفو الدولية 

ويف كل مخيم زاره الباحثون، الحظوا أن هناك انتهاكات للمعايري القطرية، وكذلك ملعايري اإلسكان الدولية . قطر

 .املعرتف بها

وتملك السلطات . للعمال" ًمناسبا "ً معايري واضحة بشأن ما يشكل إسكانا2005ويحدد املرسوم الوزاري عام 

سلطة تعليق تعامل أي رشكة مع وزارة العمل يف حال انتهكت أحكام املرسوم، رغم  أنه لم يتم تحديد عقوبات 

 :ومن بني املعايري املنصوص عليها، يحدد املرسوم أنه. أخرى يف املرسوم
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امة الدائمة، رغم السماح بإقامة ثمانية يف ينبغي أن ينام أربعة عمال فقط يف الغرفة الواحدة يف حال اإلق 

الغرفة الواحدة إذا كانت إقامتهم مؤقتة، يف حني ينبغي أن يكون لكل عامل أربعة أمتار مربعة كمساحة خاصة به 

 لنومه؛ 

ًمالئما وكافيا"يجب أن يكون تكييف الهواء    ؛ "ً

 159. لحفاظ عىل املعداتأرباب العمل مسؤولون عن ضمان تنظيف أماكن السكن، وتعيني مرشف ل 

ً، ولكن عددا قليال من العمال يتمتع بإقامة بهذا 160وثمة أمثلة عىل التزام الرشكات بمستوى معيشة عال ملوظفيها،  ً

ووجد الباحثون يف بعض مخيمات السكن انتهاكات متعددة وجسيمة للمعايري املنصوص عليها، مما . املستوى

وأبرز العديد من العمال كيف ساهمت البيئة املحيطة بهم  يف . لهايعني أن العمال يعيشون يف ظروف يرثى 

 .شعورهم بانعدام الكرامة وبسلب إنسانيتهم

 اكتظاظ الغرف

من األمور الروتينية، يف الدوحة واملنطقة 

 15 أو 10الصناعية، أن ينام العمال كل 

يف غرفة صغرية، ولم ير الباحثون سوى 

البية اثنني من املخيمات حيث كانت غ

من العمال تنام بمعدل يقل عن ثمانية 

ووثقت . أشخاص للغرفة الواحدة

حكومة قطر نفسها حاالت االكتظاظ 

الشديد هذه يف سكن العمال، ومن ذلك 

 وجدت بلدية الريان فيها 2011حالة يف 

العمال يجربون عىل النوم عىل نظام 

 161. الورديات يف إحدى الفلل

 

  تعطلهاعدم وجود مكيفات الهواء أو

كانت هناك يف ما ال يقل عن أربعة من 

املخيمات التي زارها باحثو منظمة 

العفو الدولية مشكالت حادة تتعلق 

ففي أحد هذه . بتكييف الهواء

املخيمات، خلت عدة غرف، بما فيها 

املطبخ وعدة غرف نوم، من وحدات 

ويف ثالثة مخيمات، لم . ًالتكييف تماما

الطاقة تزود الوحدات املوجود ب

ويجعل عدم تزويد الغرف . الكهربائية

ترشين /ة، أكتوبرغرفة لسكن العمال يف منطقة الدوحة الصناعي

Amnesty International © 2012األول

مخيم يف . ثقب يف الجدار حيث يجب أن يكون جهاز لتكييف الهواء

  2012ترشين األول /منطقة الدوحة الصناعية، أكتوبر

© Amnesty International 
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ترشين /ًبتكييف الهواء منها مكانا ال يمكن السكنى فيه عىل مدار السنة، حتى يف األشهر األكثر برودة يف أكتوبر

ويف مخيمات .  درجة مئوية45ًآذار، ناهيك عن الفرتات األشد حرا عندما تصل درجات الحرارة إىل /األول أو مارس

 عة عمال أنهم كانوا يجربون عىل دفع أعمال الصيانة األساسية أو تغطية نفقات صيانة مكيفات الهواء أخرى، ذكر

 . وسواها من األدوات املنزلية الرضورية، يف خرق واضح للمعايري القطرية

 تدفق مياه الرصف الصحي وترك أغطية الخزانات مفتوحة

طقة شاهدت منظمة العفو الدولية عدة مخيمات يف املن

الصناعية يف الدوحة حيث فاضت مياه املجاري بينما كانت 

ويف أحد املخيمات التي زارتها . املياه الراكدة تحيط باملكان

منظمة العفو الدولية، تركت أغطية الخزانات مفتوحة بينما 

اتصلت خراطيم الشفط بناقلة مياه الرصف ثابتة، ما خلق 

وشهدت . بالسكنرائحة قوية وكريهة يف املنطقة املحيطة 

ًمنظمة العفو الدولية صورا التقطت ألحد أفراد املجتمع 

املحيل وهو يساعد العمال يف أوقات الشدة، وتبني أن غطاء 

ًاملجاري قد ظل مفتوحا ألسابيع قبل زيارة الباحثني 

 .للمخيم

عدم تنظيف الرشكة مجمعات سكن العمال؛ وعدم 

 صيانة الحمامات واملطابخ بصورة مناسبة

رغم اشرتاط الرشكات تعيني أحد املوظفني لتنظيف أماكن 

سكن العمال، كان العمال يقومون بتنظيف الغرف الخاصة 

بهم بأنفسهم يف جميع املخيمات التي زارتها منظمة العفو 

ويف أغلبيتها، كان تنظيف املناطق املحيطة بسكنهم . الدولية

 يف من مسؤوليتهم، عىل الرغم من العمل لساعات طويلة

ًأعمال تتطلب جهدا بدنيا كبريا واقتصار اإلجازة األسبوعية  ً

ويف أحد املخيمات، أخرب العمال . عىل يوم واحد كل أسبوع

الباحثني أنه وعىل مدى سنتني لم يجر تنظيف السكن من 

وشهد باحثو منظمة العفو الدولية ما ال يقل . قبل الرشكة

جر صيانتها عن أربعة مخيمات فيها حمامات ومطابخ لم ت

 .ًبشكل مالئم، يف حني كان الترسب من البالوعات واملواسري باديا للعيان

 افتقار أماكن السكن للماء والكهرباء

يف اثنني من املخيمات التي زارها باحثو منظمة العفو الدولية، لم تسدد الرشكات املعنية أثنان فواتري الخدمات، 

ولم تتمكن الرشكات موضوع البحث من  ضخ املياه إىل أعىل املباني بغية ونتيجة لذلك، انقطعت إمدادات الكهرباء 

واضطر العمال إىل استخدام ضوء الشموع أو املشاعل للرؤية يف الليل، . توفري املياه لالستخدام الشخيص واملنزيل

هواتفهم النقالة، ومواجهة صعوبات يف طهي الطعام بسبب االفتقار إىل الكهرباء واملياه النظيفة، ناهيك عن شحن 

منطقة الدوحة . مياه الرصف الصحي تتدفق يف الشارع

 ول ترشين األ/الصناعية، أكتوبر

2012 © Amnesty International 

منطقة .  للعمال تخلو من البواليع السالكةاالحمامغرفة

 2012ترشين األول /الدوحة الصناعية، أكتوبر

 © Amnesty International 
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بينما اضطروا كذلك إىل استخدام مراحيض ليس فيها مياه، وإىل استخدام أي ماء يجدونه يف الخزان يف الطابق 

أصيب ذراعه إصابة بليغة؛ ) وارد يف دراسة الحالة الالحقة(والتقى الباحثون برجل . األريض للرشب والغسيل

 .ىل الحمام يف الليلوأوضح أنه قد انزلق يف الظالم أثناء ذهابه إ

 العمال ينامون عىل األرض

واضطر العمال للنوم عىل . زارت منظمة العفو الدولية مخيمني كان العمال فيهما ينامون عىل فرشات عىل األرض

ولذلك قاموا بنقل فرشاتهم إىل . األرض ألن املكيفات يف غرف نومهم لم تكن تعمل، وكانت الغرف شديدة الحرارة

واضطر العمال يف واحدة من هذه الحاالت إىل النوم عىل سطح أبنية املخيم لعدم . ى للنوم عىل األرضالغرف األخر

 .وجود أي مساحة خالية يف غرف النوم األخرى لهم

 العيش يف مناطق العائالت" العمال"قانون اإلسكان يحظر عىل 
 الحق يف إدارتها وأصحاب األعمال، أو من عىل مالكي العقارات أو من له"ً، أقرت الحكومة قانونا يحظر 2010يف 

يقوم مقامهم، تأجري أو استئجار أو تخصيص، األماكن وأجزاء األماكن عىل اختالف أنواعها، لسكنى تجمعات 

ً ويحظر القانون عىل العمال، عمليا اإلقامة يف األحياء السكنية ألية منطقة 162 ."العمال داخل مناطق سكن العائالت

 . حرضية يف قطر

الخور : التي يحظر عىل العمال السكن فيها عىل أنها" مناطق سكن العائالت "2011وحدد مرسوم الحق صدر يف 

وإذا ما خالف أي مالك للعقارات القواعد . ؛ والظعاين؛ والريان؛ والدوحة؛ وأم صالل؛ والوكرة؛ والشمالوالذخرية

م، فستطبق بحق العمال الذين يسكنون هذا العقار الجديدة وواصل السماح للعمال املهاجرين بالعيش يف عقاراته

 164. 2012وقد بدأ تنفيذ عمليات اإلخالء يف 163". اإلخالء اإلداري"إجراءات 

ومصدر القانون، كما هو واضح، هو الشعور بالقلق الذي يسود بعض أوساط املجتمع الوطني القطري بشأن آثار 

 باملائة 97، أن 2012، يف "جامعة قطر"جدت دراسة أجرتها وو. العيش يف املناطق نفسها مع عمال ذكور عازبني

 مواطن قطري شملتهم الدراسة املسحية قد أعربوا عن تفضيلهم مجاورة عائالت قطرية، بينما لم تصل 880من 

ويضم املوقع اإللكرتوني 165.  باملائة1نسبة من أشاروا إىل تفضيلهم أن يكون جريانهم من العمال املهاجرين إىل 

 166. ة الشؤون البلدية خدمة تتيح لألهايل اإلبالغ عن العمال الذين يسكنون يف منطقة للعائالتلوزار

واالستثناء الوحيد من هذا الحظر، بحسب املرسوم، يتعلق بالعمال الذين يشغلون وظائف يف الدكاكني أو املحالت 

كوميني، يف ترصيحات متناقضة التجارية املرخص لها داخل املناطق املحظورة، رغم أنه نقل عن مسؤولني ح

. بصورة ما، إشارتهم إىل أنه يجوز السماح ببقاء مخيمات العمال يف املناطق التي ال تعيش فيها عائالت قطرية

 :  ما ييل2011وأورد تقرير صحفي يف 

ذلك رشيد وقد كشف عن . يجوز السماح باإلبقاء عىل مخيمات العمال يف املناطق التي ال توجد فيها عائالت قطرية"
إال أنه يجب أن يتم التأكد مائة باملائة من أن املنطقة املعنية ال تضم أي عائالت . سعيد النعيمي، مدير بلدية الريان

 167." قطرية، وفقط عند ذلك يمكن السماح ببقاء مخيمات العمال يف تلك املنطقة

أنه يمكن السماح للرشكات التي تضم وأشارت ترصيحات أخرى إىل أن الحظر ينطبق فقط عىل عمال البناء، وإىل 

 168. مجموعات صغرية من العمال الذين يعملون يف مشاريع يف املناطق الحرضية بإبقاء عمالهم هناك
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 .وتشري املناطق باألصفر إىل املناطق التي يحظر إسكان العمال فيها. 2011نسخة مصورة لخريطة للدوحة مرفقة بمرسوم 

عدم التمييز يف السكن عىل أساس عنرصي، وبضمان املساواة بني جميع األشخاص إن حكومة قطر ملزمة بضمان 

ّبموجب االتفاقية، تشكل "أنه " لجنة القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي"وقد أكدت 169. أمام القانون

 أن معايري مثل هذا ًاملعاملة التفضيلية عىل أساس املواطنة أو املركز من ناحية الهجرة نوعا من التمييز متى ارتئي

. ُالتفضيل تنايف مقاصد االتفاقية وأغراضها، ولم تطبق بموجب هدف مرشوع، وال تتناسب مع بلوغ هذا الهدف

 1 من املادة 4وعليه، ال يعترب من قبيل التمييز العنرصي التفضيل الذي يتعلق بتدابري خاصة ضمن نطاق الفقرة 

ولم تقدم الحكومة، وفق معرفة منظمة . إلسكان ال يلبي هذه املقتضيات ومن الواضح أن قانون ا170". من االتفاقية

 .العفو الدولية، أي دليل عىل غرض مرشوع يرمي مثل هذا القانون إىل تحقيقه

ًومن شأن الحظر املفروض عىل معيشة العمال يف املناطق املأهولة بالعائالت أن يفاقم أيضا من املسألة الخطرية 

األماكن التي يقطنها العمال املهاجرون يف مختلف أنحاء البالد، وسوء أوضاع هذه املساكن، املتمثلة يف اكتظاظ 

 أن أجور السكن يف املنطقة 2012وقد أوردت صحيفة قطرية يف أوائل . بتقييده السكن املتوافر إلقامة العمال
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جل أعمال قطري بارز ويف املقال نفسه، نقل عن ر. 2011بسبب مرسوم " ثالث مرات"الصناعية قد تضاعفت 

ووجدت 171." ال توجد بالكاد أية مخيمات عمل يف البالد تكفي إليواء قوة عمل كبرية من هذا القببل: "قوله إنه

 أن إيجارات مخيمات العمل املبنية 2012آذار /ًدراسة أجرتها رشكة عقارية تتخذ من الدوحة مقرا لها يف مارس

 172. 2012 ومطلع 2011 ما بني مطلع  باملائة30 -20ًحديثا قد ازدادت بنسبة 

ِّويضفي القانون الرشعية أيضا عىل النظرات النمطية السلبية بشأن العمال املهاجرين، ومن شأن ذلك أن يجذر  ً

 . الفصل العنرصي يف مجال اإلسكان

 جملة ، بني2012يف مالحظاتها الختامية حول دولة قطر يف " لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي"وقد أشارت 

 تنفيذ"، وأوصت بأن تواصل قطر "قطر يف العنرصية النمطية القوالب استمرار إزاء يساورها القلق أن"أمور، إىل 

 الفئات تجاه ًخصوصا والتسامح، والوئام  الثقايف التنوع بأهمية وتثقيفهم الناس عامة لتوعية اتهمبادرا

 173 ."الضعيفة

 عمل السخرة
. نحن الذين ال نتلقى األجر املناسب؛ ونحن الذين ال نستطيع العودة إىل ديارنا. شكلةَنحن الذين وقعنا يف رشك امل"

أبلغنا . ال يسمحون بذلك.  كال-ونريد أن نعود إىل بلدنا ولكن. قد أنهوا عقودهم% 95حوايل ... لقد أنهينا عقدنا

 174." املغادرة املديرون بأنه من غري املسموح لنا

 2013آذار / منظمة العفو الدولية، مارسعامل بناء فلبيني يتحدث إىل

 "بأنه " عمل السخرة أو العمل القرسي" ملنظمة العمل الدولية الخاصة بعمل السخرة 29تعرف االتفاقية رقم 

جميع األعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة عيل أي شخص تحت التهديد بأي عقاب، والتي ال يكون هذا الشخص 

ًويمكن اعتماد العوامل التالية لتحديد ما إذا كانت ممارسة ما من أعمال 175". يارهقد تطوع بأدائها بمحض اخت

 176: السخرة

من قبيل (العنف الجسدي أو الجنيس؛ والعقوبات املالية : وجود عقوبة حقيقية أو التهديد بها، بما يف ذلك 

رحيله؛ الفصل من الوظيفة ؛ خسارة الحقوق أو االمتيازات؛ التنكر للعامل عند السلطات وت)عدم دفع األجور

 .الخ..ًالحالية أو الطرد من العمل مستقبال؛ الحرمان من الطعام أو املأوى أو من الرضوريات؛ 

تقييد حرية الحركة، واالحتجاز البدني يف مكان العمل؛ أو اإلكراه النفيس؛ : عدم املوافقة عىل العمل، بما يف ذلك 

؛ أو الخداع )الخ.. ات أو خفض قيمة البضائع أو الخدمات املنتجةعن طريق تزوير الحساب(أو التسبب بالدين 

والوعود الكاذبة حول أنواع العمل ورشوطه؛ أو احتجاز األجور أو عدم دفعها؛ أو مصادرة وثائق الهوية 

 . الشخصية؛ الخ

ال "أن العقوبة ) لجنة الخرباء" (لجنة خرباء منظمة العمل الدولية بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات"وقد أكدت 

". ينبغي بالرضروة أن تتخذ شكل عقوبات جنائية، وإنما يمكن أن تكون عن طريق خسارة الحقوق أو االمتيازات
ِّ وقد عرفت عبارة 177 لدى النظر يف "ًبصورة أقل وضوحا، ولكن لجنة الخرباء قد شددت عىل أنه " بمحض اختياره"ُ

، يتعني األخذ يف الحسبان اإلطار الترشيعي 'بمحض اختياره'مسألة حرية الشخص يف أن يعرض نفسه للعمل 

وقد ينجم التقييد الخارجي أو اإلكراه غري املبارش الذي يؤثر عىل حرية ... والعميل الذي يكفل تلك الحرية أو يقيدها

 ليس فحسب عن فعل تقوم به السلطات، من قبيل وجود صك 'يعرض قوة عمله بمحض اختياره'العامل يف أن 
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ًنوني نافذ، وإنما أيضا عن ممارسة لصاحب العمل، ومثال ذلك إجبار العامل املهاجر عىل البقاء تحت ترصف قا

صاحب العمل عن طريق الخداع أو الوعود الكاذبة أو احتجاز وثائقه الشخصية؛ حيث تمثل هذه املمارسات 

ًانتهاكا واضحا لالتفاقية ً ."178 

نشاءات يف قطر، اطلعت منظمة العفو الدولية وأثناء إجرائها أبحاثها بشأن قطاع اإل

 . عىل عدد من الحاالت التي ينطبق عليها تعريف منظمة العمل الدولية لعمل السخرة

ًإذ التقت منظمة العفو الدولية عماال يتعرضون للتهديد بالعقوبات املالية إذا لم 

صيل يف دراسة ّ كما هو مبني بالتف-ويمكن لهذا أن يشمل. يحرضوا إىل مكان العمل

 فرض غرامات لعدم الحضور إىل موقع العمل، حتى عندما -2الحالة يف الفصل 

ولذاـ فإن عودة هؤالء إىل . تكون شهور قد مرت دون أن يقبض املوظفون رواتبهم

فقد توقفوا عن العمل بسبب عدم رصف رواتبهم طيلة : عملهم ال تكون طوعية

انتزع منهم تحت التهديد بالعقوبة، وهي ولذا فإن أي عمل إضايف يكون قد . أشهر

 . يف هذه الحالة خصم مبالغ من رواتبهم املستحقة لهم، هو عمل قرسي

وقد تابع . ًويمكن للعقوبات املالية أن تشمل أيضا عدم رصف بدالت العمل السابق

الباحثون حالة مجموعة من العمال كانوا يشتغلون يف رشكة إلنتاج اإلسمنت 

غ الصرب تسلم رواتبهم املتأخرة لعدة أشهر حتى يعودوا إىل وينتظرون بفار

حيث أبلغتهم الرشكة بأن عليهم، لتلقي أجورهم، التوقيع . بلدانهم بأرسع ما يمكن

نتحفظ عىل [أتعهد بأن أحرض للعمل يف أي وقت تطلب مني : "عىل استمارة تقول

تي تقدمت وسأقوم بسحب جميع الدعاوى القانونية ال... ذلك] اسم الرشكة

     179".بها

ًوقد اعرتفت منظمة العمل الدولية بأن الوعود بالدفع يمكن أن تستخدم أيضا النتزاع عمل السخرة، فأكدت أن 

مثال عىل ذلك، التهديد . ينبغي أن يتمتع بحرية ترك عالقة عمل من دون فقدان أي حقوق أو امتيازات"العامل 

التفاصيل (وضح عمال بناء عملوا ألربعة أشهر دون تسلم أجورهم وأ180. املستحق..." بعدم تسديد أجر العامل

ملنظمة العفو الدولية أنهم كانوا يهددون بوقف العمل واملغادرة، ) مرفقة يف دراسة الحالة يف نهاية هذا الفصل

بات ًونظرا للصعو. بينما كان مديروهم يبلغونهم بأن الرواتب يف طريقها إليهم ويحددون مواعيد نهائية لذلك

الجمة التي يضعها نظام الكفالة أمام األشخاص كي يغريوا أصحاب عملهم أو حتى كي يغادروا البالد دون إذن 

من الكفيل، فمن املمكن استخدام عدم دفع األجور كشكل من أشكال اإلكراه إلجبار العامل عىل مواصلة العمل 

األشخاص يف القيام بعملهم بأمل أن تدفع لهم أو االشتغال ساعات أكثر أو يف ظروف عمل سيئة؛ حيث يستمر /و

 .ًأجورهم وخشية أن ال يحصلوا عىل املبالغ املستحقة لهم أبدا إذا ما توقفوا عن العمل

وأبلغ أحد موظفي رشكة لإلنشاءات، وكان يعمل يف مرشوع له أهميته عىل املستوى الوطني، منظمة العفو الدولية 

، أنه وبعد ميض خمسة أشهر عىل عمله دون تسلم راتبه، ال يزال هو 2013ول أيل/بالربيد اإللكرتوني يف سبتمرب

حقيقة أن العمال ال يستطيعون، بموجب قانون العمل : وزمالؤه عىل رأس عملهم بسبب مجموعة من العوامل

وعود التي ّالقطري، أن ينتقلوا إىل العمل لدى صاحب عمل آخر؛ وخطر أن يفقدوا وظائفهم ويرحلوا إىل بلدانهم؛ وال

 . ال تكل اإلدارة من التعهد بها

استمارة طلبت الرشكة التي يعمل فيها 

عمال البناء الذين أرادوا مغادرة البالد 

، حتى 2013نيسان /توقيعها يف أبريل

يتلقوا أجور ثالثة أشهر مستحقة لهم ولم 

 Amnesty International © تدفع
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ومعظمهم مدينون بمبالغ ضخمة يف بلدانهم، ... إذا ذهب أي عامل إىل محكمة العمل، فإن الرشكة لن تبقي عليه"
ًوالعمال واملوظفون اآلخرون فاقدون لصوابهم حقا، فاملدير العام يظل يقدم . وليس بمقدورهم أن يفقدوا الوظيفة

 181] كذا." [ال يفي بها، ويف الحقيقة، ال يعرفون إىل متى سيستمر هذالهم الوعود و

 -وعىل ما يبدو فإن بعض أصحاب العمل يوظفون التهديد بالرتحيل كي يثنوا العمال الوافدين عن ترك وظيفتهم

ّفإضافة إىل خسارة الدخل فورا، يخرس العمال الذين يرحلون حقهم يف مكافأة نهاية الخدمة ويمنعون من  دخول ً

 182.قطر مرة أخرى

وأعربت مجموعة من العمال ملنظمة العفو عن خشيتها من عواقب حتى طلب تغيري الوظائف، حيث قام صاحب 

ورأوا يف ذلك طريقة لردع اآلخرين عن . بعض زمالئهم ال لسبب إال لطلبهم تغيري صاحب العمل" برتحيل"عملهم 

يف قطر انتقادات لهذه املمارسة، حيث أشارت يف " اإلنساناللجنة الوطنية لحقوق "وقد وجهت 183. مجرد الطلب

هذا اإلجراء شديد الجور ألن الرتحيل يأتي كعقوبة غري متوقعة بسبب طلب " إىل أن 2010تقريرها السنوي لعام 

الشخص ببساطة أن ينقل كفالته، وهو عمل لن يقوم به أي شخص لو علم أن عاقبة طلبه سوف تكون 

 184".الرتحيل

. ًباحثون أيضا أن املديرين يستخدمون قدرتهم عىل أن يمنعوا العمال من مغادرة قطر كأداة لعمل السخرةووجد ال

وكما ورد يف تفاصيل سابقة، تجري مصادرة جوازات سفر العمال الوافدين بصورة روتينية؛ ويجب عليهم 

 بعض أصحاب العمل ويستخدم. الحصول عىل تصاريح مغادرة من أصحاب عملهم إذا أرادوا مغادرة قطر

ًسلطتهم هذه النتزاع عمل من موظفيهم بإعطائهم وعودا بالسماح لهم باملغادرة إذا ما واصلوا العمل لبعض 

 . الوقت

. ًوتحدث باحثو منظمة العفو الدولية إىل مدير لرشكة بناء فقد موظفوها جميعا صربهم ويريدون مغادرة البالد

واشرتط . رى عماله يغادرون ألنه بحاجة إىل أن يقوموا ببعض العمل اإلضايفحيث قال املدير إنه ال يرغب يف أن ي

ًوقدمت هذه الحالة لنا مثاال واضحا . لكي يدعهم يغادرون البالد أن يقوموا بالعمل لديه لشهر ونصف الشهر زيادة ً

ًتزاع العمل منهم رغما عن عىل كيفية استخدام الكفيل قدرته عىل منع العمال من مغادرة البالد كتهديد بالعقوبة الن

 .إرادتهم

ويف هذا . ويمنع األشخاص كذلك من االنتقال من عملهم، حتى عندما ال يدفع صاحب عملهم الحايل لهم رواتبهم

ًالسياق، قال أحد عمال البناء الفلبينيني، بعد أن عانى مطوال من تأخر دفع رواتبه باستمرار ولفرتات طويلة من 

 :  أن ينتقل إىل رشكة أخرى أو أن يغادر البالد، بدل البقاء يف قطر دون تسلم أجوره، ما ييلقبل صاحب عمله، وأراد

ولكن ... ًكنا نرتدد عىل املكتب، جيئة وذهابا، لطلب رسالة إخالء طرف حتى نتمكن من العمل يف رشكة أخرى"
دونا إىل بلدنا، ولكن عندما نطلب ًواألفضل لنا كثريا أن يعي. لن يسمحوا بإخالء طرفنا. كانت محاولة بال جدوى

من األفضل يل رؤية عائلتي هناك والقيام بيشء ... ًحسنا، لقد أنهينا عقودنا، وأريد العودة إىل بلدي".. ذلك، قائلني

 185." نواجه بالرفض، وال حياة ملن تنادي... 'يمكن أن أساعد به عىل التخفيف من مشكالتهم هناك

ًما عىل العمال مغادرة صاحب عملهم، بمقتىض القانون القطري، من مخاطر وتزيد حقيقة أنه من الصعب تما

فإذا ما رفض الكفالء إصدار إذن للعمال باالنتقال إىل وظائف أخرى، وأقدم العامل عىل . التعرض للعمل القرسي

 الحكومة يف  وهو التعبري الذي تستخدمه-"فراره"ترك عمله بالرغم من ذلك، فإن صاحب العمل ملزم باإلبالغ عن 
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، فإنه يواجه املجازفة بتحمل ً"فارا"وإذا ما اعتقل شخص ما أو اعترب . وصف العمال الذين يرتكون أصحاب عملهم

 .  غرامات باهظة، وبالرتحيل، ويمكن حتى أن توجه إليه تهم جنائية

غلوا هذه السلطات التي  سنة الباحثني أن أصحاب عمله است26وباملثل، أبلغ عامل كهرباء نيبايل يبلغ من العمر 

 : يمنحهم إياها نظام الكفالة ملواصلة تشغيل الرجال

 186" ؟وملاذا يدعونك تنتقل. ال يدعونك تعود إىل وطنك"

، التقت منظمة العفو الدولية مجموعة من أربعة رجال نيباليني يعملون يف 2012ترشين األول /ويف أكتوبر

هم والوثائق التي أروها للباحثني، تعتربهم منظمة العفو الدولية ضحايا ًواستنادا إىل شهادات187. التنظيفات والبناء

 . لالتجار بالبرش ألغراض عمل السخرة

وأمكن لثالثة منهم أن يروا الباحثني العقود التي وقعوها قبل مغادرة . حيث خدعوا بشأن نوع ورشوط عملهم

ية والسفارة النيبالية يف الدوحة، العمال بأجور إذ وعدت العقود، التي صدقت عليها وزارة العمل القطر. بالدهم

ولدى وصولهم إىل قطر، .  ساعة عمل يف األسبوع كعمال نظافة48مقابل ) ً دوالرا275( ريال 1,000شهرية تبلغ 

طلب منهم إبراز عقودهم، ولكنهم أبلغوا صاحب العمل أنهم تركوها يف البالد، ألنهم اعتقدوا، عن حق، أن صاحب 

 . ً يف تبديل العقود وإعطائهم عقودا مختلفةالعمل يرغب

، ً) دوالرا179(ً رياال 650فقال الرجال إن الراتب الفعيل الذي تلقوه كان . ويبدو أن مخاوفهم كانت يف محلها

ًوأبلغوا الباحثني أن الرشكة أخربتهم عندما اشتكوا أن هناك عماال . بدل طعام) ً دوالرا27( ريال 100يضاف إليها 

، ولذا فمن شأن دفع رواتب لهم بناء عىل ما يف العقود التي ) دوالرات206(ً رياال 750يف الرشكة يتقاضون آخرين 

 . قاموا بتوقيعها أن يخلق انقسامات بينهم وبني زمالئهم

 05:00وذكر الرجال أنه أجربوا عىل العمل لساعات إضافية بصورة مبالغ فيها، حيث يبدؤون العمل يف الساعة 

يظلون يعملون حتى يقرتب منتصف الليل، ويف غضون ذلك ليست هناك سوى فرتات اسرتاحة من خمس ًفجرا و

ًوقالوا إنهم كانوا يتلقون بدال نقديا عن هذه الساعات اإلضافية يف البداية، غري . دقائق أو نحو ذلك ليأكلوا أو يرشبوا ً

 .عملًأن األحوال تبدلت الحقا ولم يدفع لهم أي بدالت مقابل هذا ال

.  ساعة18ً دقائق، يقولون إنهم سيحسمون نقودا بدل ذلك، حتى عندما تكون نوبة عملك 5إذا حاولت االسرتاحة "
ونعتقد أنه ربما يحسم من . ويف إحدى املرات، ذهب أحد العمال إىل الحمام وسأل مراقب العمل عما كان يفعل هناك

 ." راتبه لفعلته هذه

ًوفضال عن ذلك، ونظرا ألنهم  كانوا يقومون بتنظيف املدارس معظم الوقت، كانوا يجربون عىل القيام بأعمال البناء ً

 . يف أشهر الصيف عندما تغلق املدارس أبوابها

وقال اثنان من العمال األربعة إنهما تعرضا للعنف . وقال الرجال إنهم يعملون يف بيئة من استعراض القوة واإلكراه

وقال أحد العمال، وهو أصغرهم، إنه رضب ثالث أو أربع مرات عىل . ني يف الرشكةالبدني وللرتهيب عىل أيدي موظف

 ً:وقال إن أحد مراقبي العمل يف الرشكة هدده قائال. أيدي املديرين بسبب ما رأوه أخطاء يف العمل من جانبه

ِّسوف أقطعك، سوف أقطعك" ِّ ." 
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ويف .  ويف أغسطس، لم يتلقوا أي راتب عىل اإلطالق.، لم يتلقوا سوى نصف راتبهم املعتاد2012تموز /ويف يوليو

وقالوا إنهم أبلغوا املوظفني 188. وتقدموا بشكوى بشأن ذلك" إدارة عالقات العمل"أيلول، ذهبوا إىل /أواخر سبتمرب

 . برغبتهم يف مغادرة البالد

ًتهديدا بالعقوبة ألنهم حاولوا ويف اليوم نفسه، هددتهم الرشكة، حسبما ادعوا، بتوجيه تهم جنائية إليهم، فيما بدا 

ُوأبلغهم أحد مديريهم بأن رسقة قد وقعت يف املخيم وأنه سوف يتم تبليغ الرشطة عن كل من ال يسقط . ترك العمل

 . شكواه لدى وزارة العمل ويعود إىل العمل

وأبلغتهم . ن بهً، عندما لم يعد لدى الرشكة عمال يقومو2012ترشين الثاني /فواصل الرجال العمل حتى نوفمرب

ويف . الرشكة بأنه سوف يسمح لهم برتك العمل، ولكن لم يعطوا أي تذاكر أو تعد إليهم جوازات سفرهم

، ويف آخر مرة تمكنت منظمة العفو الدولية من االتصال بالرجال، كانت املفاوضات ال 2012كانون األول /ديسمرب

غادرة البالد ومعهم بعض أجورهم املستحقة لهم عند تزال جارية بينهم وبني صاحب العمل يف محاولة منهم مل

 189. الرشكة
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  )ITC GROUP(عمال مجموعة شركة الهند للتجارة والمقاوالت : االنهيار
تقدمنا ...  ًثمانية أشهر مرت دون رواتب، واعتبارا من األسبوع املايض لم يعد لدينا ماء وكهرباء يف مخيم العمال"

وأتساءل ما هي ...  ورشطة العاصمة، ولكن لم يصلنا رد إيجابي من طرفهم بشكوى لهيئة حقوق اإلنسان
أين حقوق اإلنسان : ُالخطايا التي ارتكبها هؤالء العمال؟  ملاذا يعاقبون هذا العقاب؟  وها أنا أكرر سؤايل/ األخطاء

 "يف قطر؟؟؟
ند للتجارة واملقاوالت، إحدى الرشكات العاملة رشكة اله أحد موظفي" Qatar Living"أحد التعليقات التي رفعها عىل منتدى 

  2013.190آذار /  مارس7يف قطاع اإلنشاءات، بتاريخ 

، لفت انتباه 2013آذار / يف مارس

منظمة العفو الدولية تعليق عىل 

ًالشبكة رفع نيابة عن مجموعة  ُ
ً عامال مهاجرا من 85تضم حوايل 

الهند ونيبال ورسي النكا يف قطر 

ُة يرثى لها ويطلبون كانوا يف حال

وقام الباحثون بزيارة .  املساعدة

أماكن إقامة العمال املهاجرين يف 

أربع مناسبات مختلفة خالل شهر 

، وتحدثوا مع 2013آذار / مارس

ممثلني عن أرباب العمل عرب 

الهاتف، وطرحوا قضية هؤالء 

ًالعمال عىل السلطات القطرية طلبا 

 . للمساعدة

 منهم لحساب رشكة الهند للتجارة 50إذ يعمل ما يقرب من .  لحساب رشكات مختلفةويعمل هؤالء الرجال 

، فيما يعمل اآلخرون لرشكات مختلفة، بما يف ذلك 191، وهي رشكة هندية قطرية)ITC/ أي تي يس(واملقاوالت 

تي ، ال )Bestway Qatar(رشكة نور الهدى للتجارة واملقاوالت، وهي رشكة قطرية، ورشكة بست وي قطر 

ويقيم هؤالء الرجال بمخيم العمال الكائن يف شارع .   آي تي يس لتزويدها بالعمالة املطلوبة رشكةتعاقدت معها

 192. يف املنطقة الصناعية بالدوحة38

تموز / وأخرب هؤالء الرجال منظمة العفو الدولية أنهم قد عملوا طوال أربعة أشهر خالل الفرتة  ما بني يوليو

وحتى وقت نرش هذا .  ول يف بناء أحد األبراج بمنطقة السد بالدوحة دون استالم أية أجوركانون األ/ وديسمرب

التقرير، لم تتمكن منظمة العفو الدولية من التأكد عىل وجه الدقة من املبنى الذي عملوا فيه أو الجهة املسؤولة عن 

 . املرشوع

لطات، وحاولوا مغادرة البالد ولكن حال أرباب ، تقدم الرجال بشكوى لدى الس2012كانون األول / ويف ديسمرب

ًوكانوا جميعا تقريبا .  عملهم بينهم وبني املغادرة، وذلك عىل الرغم من تكرار التماساتهم بهذا الشأن للسلطات ً

ًيقيمون دون تصاريح إقامة سارية املفعول، واحتجز بعضهم لدى الرشطة لهذا السبب تحديدا ُ. 

أحد عمال رشكة الهند للتجارة واملقاوالت يقف يف ممر غري مضئ يف مساكن 

 Amnesty International © 2013آذار /العمال، مارس
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آذار من العام الجاري، قال الرجال أن / ا تحدثت منظمة العفو الدولية معهم يف مارسوباإلضافة إىل ذلك، فعندم

ظروف إقامتهم قد تدهورت بشكل كبري مع انقطاع التيار الكهربائي، مما تسبب بانقطاع إمدادات املياه عن مخيم 

 العفو الدولية يقومون فيها ولم تكن خدمات الكهرباء واملياه متوفرة يف كل مرة كان باحثو منظمة.  العمال أيضا

 .2013آذار / بزيارة املخيم خالل شهر مارس

وأخرب عدد من الرجال باحثي املنظمة أنهم قد وصلت بهم األمور إىل حد من اليأس بحيث أصبحوا تواقني للهروب 

 من أجور، حيث ًمن أرس هذه الظروف والعودة إىل أوطانهم بعد أن فقدوا األمل تماما يف الحصول عىل ما يستحقونه

 193.أضحت أكرب أمنياتهم هي مغادرة قطر

 

  2013آذار /أحد عمال رشكة الهند للتجارة واملقاوالت يف غرفته مع باحث منظمة العفو الدولية، مارس

© Amnesty International 

 االمتناع عن دفع الرواتب 

 ورشكات التوريدات التي تعاقدت معها، )ITC(وأما العمال الذين هم عىل كفالة رشكة الهند للتجارة واملقاوالت 

فقالوا ملنظمة العفو الدولية أن غالبية مجموعة العمال هذه قد عملت ما يقرب من أربعة أشهر دون أجر، وذلك من 

، وكذلك أثناء األشهر التي تقطعت بهم السبل خاللها يف 2012كانون األول / تموز وحتى ديسمرب/ نهاية يوليو

ولقد اطلعت منظمة العفو الدولية عىل وثائق تعزز من مزاعم .  ُث لم يدفع لهم أية رواتب أخرىقطر دون عمل، حي

، أي منذ عام 2012آذار /   وقال أحد العاملني يف منصب إداري أنه لم يستلم راتبه منذ مارس194.هؤالء الرجال

 .  كامل

عىل تكرار التعهد بشأن موعد ) آي تي يس(ة وأخرب العمال منظمة العفو الدولية أنه خالل هذه الفرتة، دأبت رشك

وقال أحد عمال الرشكة، وهو من .  استالم العمال ملستحقاتهم، وأنها أعطت مواعيد نهائية عديدة دون أن تلتزم بها

 :رسي النكا باملناسبة

ذا الحال ستة سوف ندفع لكم يف غضون اليومني املقبلني، وهكذا دواليك، واستمر األمر عىل ه: ما انفكوا يقولون"

 ."أشهر
195 
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.  ُوبالنسبة للرجال الذين تركوا دون استالم مستحقاتهم طوال أشهر عديدة، فلقد أثر ذلك عليهم بشكل كبري

وقال أحد العمال الهنود يف رشكة .  ًوتحديدا، فلقد أبرز عدد منهم لباحثي املنظمة املصاعب التي تواجهها عائالتهم

 ):آي تي يس(

ًفمن املسؤول عن ذلك؟  أهي الحكومة أم هذه الرشكة؟  لقد جئنا إىل هنا نظرا ملا .  ن البكاءال تتوقف زوجتي ع"

إن املال الذي ...  نالقيه من مصاعب جمة يف الهند، فنأتي هنا دون حتى أن نتمكن من تناول ثالث وجبات يف اليوم

ملاذا ال يستطيعون فهم .  د الديونُنطالب بالحصول عليه لن يرصف عىل متعتنا الشخصية، بل إنه مرصود لسدا

ويف كل مرة أتناول فيها وجبة طعام، أتساءل إن كانت أرستي ... ُذلك؟  لقد اضطرت زوجتي لرهن مصاغها الذهبي

 196." كل يوم أفكر باألمر نفسه، ألن أرستي تعاني جراء ذلك.  لديها ما تتناوله

ً تواجه مشاكل مالية كبرية، منوهة أن ذلك هو السبب وراء ولقد أخربت الرشكة عمالها ومنظمة العفو الدولية أنها

ًوقال أحد املخولني بالتوقيع نيابة عن الرشكة، وأحد أكرب املساهمني فيها، ملنظمة العفو .  عدم سدادها ألجور العمال ْ

وقال .  لعمالالدولية أن وضع الرشكة املايل قد تدهور بشكل كبري بحيث لم تتمكن الرشكة عىل إثره من دفع أجور ا

أنه ال يعلم بطول املدة التي عمل خاللها العمال دون قبض مستحقاتهم، لكون ذلك من بني املسؤوليات املناطة 

 197. باملدير العام

أن ) آي تي يس(ويف اتصال هاتفي مع منظمة العفو الدولية، قال املدير العام للرشكة الهندية للتجارة واملقاوالت 
التي تنفذ الرشكة الهندية املرشوع ) ARCON( عن نزاع نشب بني آي تي يس ورشكة آركون املشاكل املالية ناجمة

وقال أنه يعتقد أن متأخرات أجور العمال املستحقة عىل رشكته تصل إىل حوايل مليوني ريال قطري .  198لحسابها

لده األصيل متى ما ، وأضاف أنه يخطط لسداد هذه األجور للعمال كل يف ب) دوالر أمريكي549542ما يعادل (

كما أشار إىل أن عدد العمال الذين تأثروا بأزمة الرشكة املالية أكرب بكثري من عدد .  تمكن من تأمني املبلغ املطلوب

  199.األشخاص الذي التقت منظمة العفو الدولية بهم، وأنه قد يصل إىل بضع مئات من العمال

قطنون يف مخيم رشكة آي تي يس للعمال، أنهم لم يستلموا وقال العمال ممن هم عىل كفالة رشكات التوريد، وي

 ألف ريال 140وقال العاملون يف رشكة قطر بست ويي أن مديرهم قد أخربهم بوجود .  أجورهم خالل تلك الفرتة

كمتأخرات أجور مستحقة عىل رشكة آي تي يس، وانهم لن يحصلوا عىل أجورهم )  دوالر أمريكي 38466(قطري 

 وحاولت منظمة العفو الدولية االتصال بمدير رشكة بست ويي 200.سدد الرشكة املذكورة هذه املبالغإال بعد أن ت

 .قطر عرب الهاتف، ولكن لم تالقي محاولتها تلك النجاح

آي تي "وأما أحد كبار حملة األسهم يف رشكة نور الهدى، والتي تورد يف الوقت نفسه خدمات العمالة لصالح رشكة 

" نور الهدى" منظمة العفو الدولية أن الرشكة الهندية للتجارة واملقاوالت لم تسدد أجور عمال ، فلقد أخربت"يس

 عن 2012كانون األول /  كما قام بعد ذلك بتزويد املنظمة بنسخة من قرار صادر يف ديسمرب201ً.كما كان مفرتضا

لهدى عىل خلفية شيك مرصيف إحدى املحاكم القطرية ضد املدير العام لرشكة آي تي يس ولصالح رشكة نور ا

ًوبحسب نص القرار، فلقد أصدرت املحكمة حكما غيابيا ).   دوالر93815( ريال قطري 341450مرتجع بقيمة  ً

 . ً شهرا بحق املدير العام لرشكة آي تي يس18بالسجن 

ت جميع العمال ، أخربت رشكة نور الهدى منظمة العفو الدولية أن الرشكة قد ساعد2013ترشين األول /يف أكتوبر

يف العودة إىل بالدهم، وأن غالبية حملة األسهم يف الرشكة قد قدموا لهم بعض املال من حساباتهم الشخصية عندما 

وقالت الرشكة إنها لم تستطع حتى اآلن تنفيذ قرار املحكمة ضد مدير الرشكة الهندية للتجارة واملقاوالت . تركوا
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ر الهدى؛ ألن مدير الرشكة الهندية للتجارة واملقاوالت لم يعد لديه أي أصول يف السرتداد األموال املستحقة لرشكة نو

 202.  قطر

 كثرة عدد ساعات العمل عىل نحو مفرط 

من بني كشفي الدوام اللذين اطلع باحثو منظمة العفو الدولية عليهما، اتضح أن العمال قد جاءوا إىل العمل 

 74 و73ل بفرتة طويلة، عىل النقيض مما هو منصوص عليه يف املادتني وغادروا يف كل يوم بعد انتهاء ساعات العم

وأبرز أحد موظفي رشكة آي تي يس ملنظمة العفو الدولية .  من قانون العمل اللتان تحددان عدد ساعات العمل

، ما 2012أيلول / آب، وسبتمرب/ تموز، وأغسطس/ كشوف دوام يظهر فيها بوضوح أنه قد عمل خالل يوليو

 22.75ً أسبوعا، ومختومة بختم مراقب الدوام، أي أنه عمل  12 ساعة عمل إضايف يف فرتة لم تتجاوز 273عه مجمو

كما أبرز أحد العمال عىل كفالة رشكة بست ويي قطر ملنظمة العفو الدولية .  ًساعة عمل إضايف أسبوعيا يف املتوسط

واتضح أنه .  2012ترشين الثاني من عام / نوفمربترشين األول و/ أيلول وأكتوبر/ كشوف الدوام ألشهر سبتمرب

 ساعة عمل 17.75ً أسبوعا، أي ما متوسطه 13 ساعة عمل إضايف يف فرتة لم تتجاوز 231قد عمل ما مجموعه 

  203ً.إضايف أسبوعيا

 

 ظروف املعيشة يف مخيم العمال 

قام باحثو منظمة العفو الدولية 

/ بزيارة املخيم خالل شهر مارس

 يتوفر التيار الكهربائي يف آذار، ولم

وقال أحد كبار حملة .  املخيم حينها

األسهم يف رشكة آي تي يس للجنة 

/ الوطنية لحقوق اإلنسان يف مارس

 أنه ال يستطيع دفع 2013آذار 

 .فاتورة الكهرباء

ُواضطر الرجال املقيمون املخيم 

لالعتماد عىل ضوء الشموع أو أنوار 

ح النهار هواتفهم النقالة حتى يف وض

ًنظرا ألن غرفهم داخل املخيم ال 

تتوافر فيها منافذ دخول أشعة 

وقبيل زيارة منظمة العفو الدولية للمخيم لفرتة وجيزة، انزلق أحد الرجال عىل أرضية دورة .  الشمس خالل النهار

ولقد عرض .   لذراعهًاملياه جراء عدم توفر اإلضاءة ليال، واصطدم بباب دورة املياه، ليتسبب ذلك بإصابة شديدة

 غرزة، كما أنه أرشدهم إىل الباب املكسور 38ًعىل باحثي املنظمة ذراعه امللفوفة بالضمادات قائال أن األمر قد تطلب 

ً ونظرا لعدم توافر خدمات املياه، فلم يتمكن الرجال من غسل آثار بقع الدم 204.الذي كان ال يزال عىل حاله حينها

 .عىل أرض دورة املياه

 18د تدخلت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف القضية بطلب من منظمة العفو الدولية، وقامت الرشكة يف ولق

وأخرب باحثي املنظمة .  عامل هندي يعرض اإلصابة التي لحقت بذراعه

  ًنزلق عىل أرض دورة املياه ليال جراء انعدام اإلضاءةأنه ا

 © Amnesty International 
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.  ولكن رسعان ما تم استعادة املولد بعد ثالثة أيام.   بتزويد العمال بمولد كهربائي صغري2013آذار / مارس

تعاده بعد أن امتعنت الرشكة عن سداد بدل وأخرب العاملون باحثي منظمة العفو الدولية أن مالك املولد قد اس

 .إيجار مولد الكهرباء

وعليه فلم تتوفر مياه 205. ودون كهرباء، فال يمكن ضخ املاء من الصهاريج املوجودة خارج مخيم العمال إىل املبنى

غتسال ُيف الصنابري يف مكان إقامة الرجال الذين اضطروا إىل التوجه إىل مخيمات إسكان العمال املجاورة لال

 .ًونظرا الفتقار دورات املياه للماء، كانت تنبعث رائحة كريهة جدا يف املبنى ككل.  والحصول عىل مياه الرشب

وخالل املناسبات األربع التي زارت منظمة العفو الدولية 

املخيم فيها، كان هناك ترسب يف املجاري ناجم عىل ما يظهر 

ن، وكانت املياه من الحفرة االمتصاصية املوجودة يف املكا

العادمة املترسبة تتدفق لتشكل بركة من املياه اآلسنة 

ًكما شاهدت املنظمة أكواما من القمامة يف املخيم . الراكدة

جراء عدم سداد الرشكة لنفقات جمع النفايات وإزالتها عىل 

ما يظهر، وغني عن القول أن أكوام القمامة هذه قد اجتذبت 

 . فةًأرسابا من الحرشات املختل

وقال مدير عام رشكة آي تي يس ملنظمة العفو الدولية أن 

املشاكل التي عثر عليها باحثو املنظمة يف سكن العمال تمثل 

للوضع، وأنه قد قام بإخالء املخيم من " صورة قديمة"

 206.جميع العمال خال اثنني بقيا لحراسة املكان

إذ .  وكان هناك أيضا مشاكل جمة يف توفري الطعام للعمال

كانت رشكة آي تي يس تدفع مقابل وجبات جاهزة تصل إىل 

العمال مبارشة، ولكن توقفت عملية توصيل تلك الوجبات 

ًونظرا لعدم .  آذار املايض/ ًاعتبارا من أواسط شهر مارس

تقايض العمال أية رواتب، فلم يكونوا قادرين عىل رشاء 

 وعندما التقت منظمة العفو.  الطعام من جيبهم الخاص

آذار /  مارس20ًالدولية بأحد عرش عامال صبيحة يوم 

 .، قال هؤالء العمال لباحثي املنظمة أنهم لم يتناولوا وجبة مشبعة منذ يومني2013

 أنهم بدأوا يواجهون 2013آذار / وقال أحد ممثيل رشكة آي تي يس للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف مارس

وباملحصلة، وضعت اللجنة ترتيبات إليصال وجبات للعمال من 207. ً مؤخرامشاكل يف تزويد العمال بوجبات الطعام

ومع ذلك وبعد . خالل إحدى الجمعيات الخريية املحلية، وسعى العمال للحصول عىل تربعات من سفارات بلدانهم

ات شأن حديث منظمة العفو الدولية مع أكرب حملة أسهم الرشكة ومديرها التنفيذي، فلقد أنكرا وجود أي مشكلة ذ

 208. فيما يتعلق بوجبات الطعام املخصصة للعمال

 

 بسبب العمال، مخيم عند القمامةأكوامتراكم

 دفع عن واملقاوالت للتجارة الهندية الرشكة تقاعس

 يبدو ما عىل تجميعها، أجر
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 التقاعس عن تزويد العمال بتصاريح اإلقامة 

والرشكات التي تعاقدت معها لتزويدها باأليدي العاملة عن ) آي تي يس(تقاعست رشكة الهند للتجارة واملقاوالت 

د تلك غري سارية املفعول منها أثناء إقامتهم يف القيام بالرتتيبات الالزمة لتزويد العمال بتصاريح إقامة أو تجدي

 209.قطر

ًوشعر العمال عموما أنهم 

مضطرين للبقاء داخل املخيم 

خشية أن تستوقفهم الرشطة إذا 

ولقد تمكنت .  غادروا املكان

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 

 2013آذار / من التأكد يف مارس

أن ثالثة من موظفي رشكة آي 

د االحتجاز جراء تي يس كانوا قي

عدم حملهم تصاريح إقامة 

وقال أحد عمال .  سارية املفعول

الرشكة الهنود ما ييل لباحثي 

 : منظمة العفو الدولية

يتعني علينا التفكري بكل خطوة "
قبل أن نخطوها كوننا ال نحمل 

حتى وإن فكرنا .  بطاقة هوية
بالخروج لرشاء فنجان من 

 210. الشاي

  قيع عىل ما يفيد بتنازلهم عن رواتبهم لقاء تمكينهم من مغادرة البالدالطلب من العمال التو

وقال موظفو رشكة آي تي يس وغريهم من عمال الرشكات التي تورد العمالة لها أنهم بدأوا يطالبون بمغادرة البالد 

 . 2012يف أواخر العام 

يمهم جوازات السفر الخاصة بهم كي وقال عمال رشكة آي تي يس ملنظمة العفو الدولية أن الرشكة رفضت تسل

ويف محاولة منهم للمغادرة، قصد العمال دائرة املتابعة والتفتيش بوزارة الداخلية القطرية، .  يغادروا البالد

فقيل لهم أن يرجعوا ويجلبوا .  بصفتها الجهة املسؤولة عن إجراءات دخول العمال املهاجرين وخروجهم من البالد

َّلخاصة بهم، وهو أمر لم يتسن لهم القيام به؛ وقالوا ملنظمة العفو الدولية أنهم قد توجهوا معهم جوازات السفر ا

وقال عامل هندي عىل .  آذار/ ترشين الثاني، ومارس/ إىل الدائرة املذكورة ثالث مرات عىل األقل ما بني نوفمرب

 : كفالة رشكة نور الهدى ويعمل لصالح رشكة آي تي يس

وعندما جئت .   املتابعة والتفتيش، فأخربونا يف املرة األوىل أن نعود يف موعد آخر حددوه لناتوجهنا إىل دائرة"
وأني يل .  ًشخصيا يف املوعد املرضوب، سلمني املوظف حوايل عرشة نماذج وطلب مني أن أحرض جواز سفري معي

األصل لترصيحي إقامة صورتان طبق  0483/وثائق/رشكة آي تي يس

؛ وقد حمل الرجالن هذين 2013آذار / غري ساريي املفعول، مارس

وقد انتهت صالحية أحد .  الترصيحني إلبرازهما يف حال استوقفتهما الرشطة

، فيما انتهت صالحية الترصيح اآلخر 2012أيلول / الترصيحني يف سبتمرب

 Amnesty International © .2011تموز / يف يوليو
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من أين نحصل عليها سيدي؟  : فسألته.  أن آتي بجواز سفري؟  إذ تحتفظ الرشكة بجوازات السفر الخاصة بنا
إذهب حيث تريد، ثم عد ومعك جواز سفرك، وحينها سوف أرى ما : وقال.  ًفأجاب أنه ليس مسؤوال عن ذلك

 211.بوسعي فعله

إذ قال الرجال ملنظمة العفو الدولية أنه بتاريخ .  وأما ظروف مغادرتهم البالد فكانت آيلة لنهاية مأساوية ال محالة

، جاء كبري مساهمي رشكة آي تي يس إىل مخيم العمال يرافقه بعض موظفي اإلدارة، 2013آذار /  مارس14

ّوتحدث مع العمال، وقدم لهم عرضا غري مستساغ كي يمكنهم من مغادرة البالد وها هو أحد العمال من رسي .  ً

 :  ًالنكا يصف تفاصيل ما جرى يومها قائال

فليقف الذين يرغبون بالعودة إىل : وقاال لنا.  لزيارتنا) مه هنااملوظف الذي تم حذف اس(يوم أمس جاء الكفيل و"
إذا رغبتم بهذه األمور .  ديارهم يف صف، وليقف الذين يريدون نقل كفالتهم عىل رشكة أخرى يف قطر يف صف آخر

فيد بأنكم فسوف نوفرها لكم، ولكن يتعني عليكم أن تتوجهوا إىل وزارة العدل صباح األحد، والتوقيع عىل إقرارات ت

 212." قد استلمتم جميع مستحقاتكم

ًلقد كانت الرشكة يف واقع الحال تحيط موظفيها علما، أو عىل األقل أولئك منهم املوظفني لديها بشكل مبارش وليس 

ويف .  ًمن الباطن، أنه ال يمكنهم مغادرة البالد إال بعد التوقيع عىل اإلقرارات التي تفيد زورا أنهم قد استلموا رواتبهم

وقال نفس الرجل ملنظمة العفو الدولية .  اليوم التايل، استسلم الكثري من الرجال وأذعنوا للطلب ووقعوا عىل األوراق

 :ما نصه

وال نريد أن نتأخر أكثر من .  ولكن يجب علينا أن نعود إىل ديارنا.  ليس هناك مشكلة، حتى لو لم يعطونا أي يشء"
لدينا عائالت يف أوطاننا، ويجب أن .  يعد بوسعنا أن ننتظر أكثر للحصول عىل املاللم ...  ذلك بانتظار آمال كاذبة

 213." نحول لهم بعض املال

ورشح لنا أحد العمال النيباليني كيف كان العديد من الرجال عىل استعداد لقبول فكرة التوقيع عىل أألوراق دون 

 :د مستحقاتهم ، وقال الرجلمقابل كونهم قد فقدوا أي أمل يف أن تتمكن الرشكة من سدا

الكثري الكثري من الوعود يف املايض بحيث لم نعد قادرين عىل ) أعطتنا إدارة الرشكة(لقد .  لم يعد يهمنا أمر رواتبنا"
النقود ليست : ويقولون لنا.  كما يعرتي عائالتنا القلق علينا، وهم ينتظروننا اآلن.  أن نصدق أي يشء يقولونه لنا

 214."ولقد تقدم أحدهم باستقالته قبل تسعة أشهر مضت.  عودوا إلينا، وسوف نكون سعداء بكممشلكة، فقط 

/  مارس19وبناء عىل طلب هؤالء الرجال، شهدت منظمة العفو الدولية بتاريخ 

أربعة هنود وسبعة عمال من ( من عمال رشكة آي تي يس 11 قيام 2013آذار 

وظفني من وزارة العدل؛ وتتضمن بالتوقيع عىل األوراق بحضور م) رسي لنكا

األوراق إقرارات تفيد بأنهم قد حصلوا عىل جميع مستحقاتهم من كفيلهم لقاء 

عملهم لصالح آي تي يس، وأنهم بذلك يخلون طرف كفيلهم بشكل كامل من أية 

كما تضمنت األوراق ".  تسوية نهائية وشاملة"مسؤولية تجاههم كجزء من 

يف تقديم شكوى فيما " إسقاط حقهم"ا ما ينص عىل ُالتي اضطروا للتوقيع عليه

ًوأحريا، نصت األوراق املذكورة عىل أن العمال قد استلموا .  بعد ضد الكفيل

مثال عىل إحدى األوراق 

التي وقع عليها ) اإلقرارات(

 موظفو رشكة آي تي يس 
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 215". جميع مستحقاتهم وتذاكر الطريان الخاصة بهم"

 الطريان وقام ممثل رشكة آي تي يس الذي أرسلته الرشكة إلتمام اإلجراءات يف وزارة العدل بتسليم الرجال تذاكر

 .الخاصة بهم مقابل التوقيع عىل تلك األوراق، وأخربهم أنهم سوف يستلمون جوازات السفر يف املطار

 
 ًعمال ينتظرون يف مبنى وزارة العدل للتوقيع عىل األوراق التي تفيد زورا بأنهم قد استلموا رواتبهم

© Amnesty International 

 

 ًام مبنى وزارة العدل مع تأهبهم للتوقيع عىل إقرار يفيد زورا بأنهم قد استلموا رواتبهم لحظة تسليم تذاكر الطريان للرجال أم
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وحسب ما تكون لدى منظمة العفو الدولية من فهم بهذا الخصوص، فإن الغالبية العظمى من باقي عمال رشكة 

ا بالتوقيع عىل إقرارات من هذا القبيل كي يتمكنوا من الهند للتجارة واملقاوالت، إن لم يكن جميعهم،  قد قامو

  216.مغادرة البالد
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شركات البناء وانتهاكات . 4
 حقوق اإلنسان

ليس هناك في أي مكان في العالم ما يشبه عمليات "
، ستكون 2015وبحلول . البناء هنا من حيث الحجم

سلسلة التوريد المحلية قد أنهكت، سواء من الناحية 
وهذا أمر هائل .  من حيث قوة العملالمادية أم

 ." بالنسبة للحكومة
 217 2013آذار /ُالرئيس القطري لرشكة متعددة الجنسيات يتحدث إىل منظمة العفو الدولية يف الدوحة، مارس

كما هو الحال مع بقية صناعات البناء العالمية، يعتمد "
ًالمقاولون الناشطون في قطر كثيرا على سلسلة 

 ." بهمالتوريد الخاصة
 218 2013آذار /صدر يف مارس) أي يس هاريس(تقرير لرشكة االستشارات الدولية ألصول البناء 

هل تنتظر مني الذهاب إلى مخيم العمل؟ لن أذهب "
العمال يعيشون حياة جيدة ... ًإلى مخيم العمل أبدا

 ."ًجدا، ويحصلون على ثالثة أضعاف رواتبهم
 219 2012ترشين األول /طن يتحدث إىل منظمة العفو الدولية، الدوحة، أكتوبراملدير اإلداري ملقاول بناء من البا

والحكومة هي املسؤول، يف نهاية املطاف، . هناك عدد من األسباب لالنتهاكات التي يتعرض لها عمال البناء يف قطر

مل هذه التزامات وتش. ًبيد أن عىل الرشكات مسؤولياتها أيضا حيال حقوق العمال. عن منع مثل هذه االنتهاكات

ًمحددة بمقتىض القانون الدويل تتعلق عموما باألشخاص الذين توظفهم الرشكة بصورة مبارشة؛ وهي مسؤولة 

ًوفضال عن ذلك، فإن عىل جميع . كذلك، يف سياق قطاع البناء، عن سالمة األفراد الذين يعملون يف مواقع البناء
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، بما فيها حقوق العمل، وهي راسخة يف املعايري الدولية الرشكات مسؤولية بأن تحرتم جميع حقوق اإلنسان

وقد كانت الرشكات التي تعمل يف بيئة متساهلة بالعالقة مع حقوق العمال . املتعلقة بقطاع األعمال وحقوق اإلنسان

 . املهاجرين وراء العديد من انتهاكات العمل التي قامت منظمة العفو الدولية بتوثيقها

ويتناول هذا الفصل . اد تقصري الدول يف حماية العمال من االنتهاكات التي ترتكبها الرشكات أبع5ويسرب الفصل 

دور الرشكات، بما يف ذلك دور املقاولني من الباطن والرشكات املتعددة الجنسيات املسؤولة عن املرشوعات الكربى، 

مة العفو الدولية أنها موبوءة باالنتهاكات كما ينظر يف الثقافة السائدة يف صناعة البناء يف قطر، التي تبني ملنظ

 ". أغمض عينيك عما يحدث"وتسودها نظرة 

ِّوطالت أغلبية االنتهاكات التي قامت منظمة العفو بتوثيقها، وليس جميعها، عماال يشغلهم مقاولون فرعيون  ً

ّوعموما، علل املقاولو.  عامل200ً عامال و50صغار، من أولئك الذين يشغلون ما بني  ن الفرعيون الذين تحدثوا إىل ً

الباحثني طريقتهم يف معاملة العمال بإلقاء اللوم عىل من هم فوقهم يف سلسلة التوريد، مدعني أنهم ال يتلقون 

ًالتمويل الخاص بهم يف الوقت املناسب، وأن املواعيد النهائية إلنجازهم حصتهم من العمل ضيقة جدا يف العادة، ما 

 .  السماح للعمال بالعودة إىل بالدهم أو ترك العمل لدى انتهاء عقودهميعني عدم قدرتهم عىل 

بيد أن مديري بعض هذه الرشكات يتنكرون عىل املكشوف لحقوق العمال، ويذهب بعضهم إىل حد إظهار ازدرائهم 

 220. ّللمعايري األساسية للعمل، مدعني أن ما حدث ملوظفيهم ليس بسبب خطأ منهم

الرشكات الصغرية بعقودها للقيام بأجزاء محددة من العمل يف مرشوعات كربى تملكها رشكات ًوكثريا ما تفوز هذه 

امللخص "ًوطبقا ملجلة . تترصف بالنيابة عن مقاولني رئيسيني، بما يف ذلك بعض أضخم املرشوعات يف البالد

لق عليها صفة ً مرشوعا من تلك التي تط20، فإن إجمايل قيمة أضخم )ميد" (االقتصادي للرشق األوسط

   221. بليون دوالر أمريكي193.4يف قطر، من حيث القيمة املالية، تبلغ " املرشوعات العمالقة"

 سواء أكانت مالكي مشاريع أم مقاولني -ويف مثل هذه الظروف، فإن للرشكات واملؤسسات يف قمة السلسلة

ً دورا أساسيا تقوم به -قاولني قطرينيرئيسيني، وبغض النظر عما إذا كان هؤالء رشكات متعددة الجنسيات أم م ً

يف منع وقوع انتهاكات حقوق اإلنسان يف مشاريعها، بما يف ذلك عندما يكون العمال الذين يعانون من االنتهاكات 

 . ممن يشغلهم مقاولون من الباطن

 وهما -"2022اللجنة العليا لقطر "و" مؤسسة قطر"وقد أعلنت بعض املؤسسات القطرية الرئيسية، بما فيها 

 عن خطط ملراقبة سالسل التوريد 2013 يف -مسؤولتان عن بعض أضحم مرشوعات البناء وأكثرها شهرة يف البالد

. وسيكون التنفيذ هو املحك الرئييس لهذه الخطط. التابعة لها لضمان أن ال يتعرض عمالها لالستغالل واإلساءة

 . ًطاع البناء، فإن هذا سيشكل تحديا ال يستهان بهوبالنظر إىل النطاق الواسع لالستغالل املتفيش يف ق
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 من الذي سيتوىل تنفيذ طفرة البناء يف قطر؟
بالنسبة للعديد من مرشوعات قطر الكبرية، تظل املؤسسات القطرية ذات الصلة الوثيقة بالحكومة، أو التابعة لها، 

أن الحكومة القطرية ستنفق ) ميد" (للرشق األوسطامللخص االقتصادي "ِّوتقدر مجلة . هي املالك أو العميل األخري

ُ وتمنح عطاءات 222.، عىل هذه املرشوعات2020 و2012 بليون دوالر أمريكي، ما بني 117.5رؤوس أموال بقيمة 

ًوطبقا آلخر البيانات اإلحصائية، . ًهذه املرشوعات لرشكات بناء متنوعة من تلك املسجلة محليا لتنفيذ املشاريع

 223. 2010 رشكة إنشاءات يف قطر ابتداء من 2,519ستتواجد 

ًوهناك العديد من رشكات البناء، الكبرية والصغرية، اململوكة كليا لقطريني، والتي تنفذ مرشوعات بناء كربى؛ ولكن 

ً دورا األجنبية الرشكات لعبت فقد ًنظرا التساع مساحة ومدى ضخامة برامج البناء، التي تزايدت يف العقود األخرية،

 ويتفاوت حجم عمليات رشكات البناء األجنبية يف قطر ما بني عمليات بقيمة عدة ماليني من  .كذلكً متنامياً ئيسيار

الدوالرات إىل عمليات ملقاولني فرعيني صغار يجري اجتذابهم من شتى أنحاء العالم، بما يف ذلك آسيا والرشق 

 224. األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية

ًبقا للترشيع القطري، يتعني عىل رشكات اإلنشاءات األجنبية التي تعمل يف البالد، بصورة عامة، أن تنشئ كيانا وط ً

ًمسجال محليا مع رشيك قطري يمتلك ما ال يقل عن   .  باملائة من أسهم الرشكة الوليدة51ً

 المقاولون من الباطن
والرشكات ... فالعمال مربحون أكثر من املواد. العامليكسبون جميع أرباحهم من . الرشكة هي املجرم الحقيقي"

 ." تريد املزيد من الربح، ليس عن طريق إنجاز األعمال، وإنما من خالل استغالل العمال

 225 2013أحد أفراد الجالية النيبالية يف الدوحة، 

الهم لفرتات غري قصرية، عندما أجرت منظمة العفو الدولية اتصاالتها مع مقاولني من الباطن لم يسددوا أجور عم

أو ممن تعاني القوى العاملة لديهم من مظالم خطرية أخرى، ألقى هؤالء بالالئمة، بصورة عامة، عىل املشكالت 

ًاملرتتبة عىل نقص السيولة النقدية، حيث عزا العديد منهم ذلك، تحديدا، إىل املقاولني الرئيسيني الذين يتعاملون 

م استصدار تصاريح إقامة للعديد من عمال رشكته، أبلغ املدير اإلداري ألحد ويف توضيحه ألسباب عد. معهم

 :املقاولني الفرعيني باحثي منظمة العفو ما ييل

يستغرق ] نتحفظ عىل اسم املقاول األوروبي. [هناك مشكلة كبرية ناجمة عن نقص السيولة.. اسأل أي شخص"
] نتحفظ عىل اسم املقاول من رشق آسيا. [ً يوما90 خالل ً يوما لكي يدفع، يف حني يفرتض فيهم أن يسددوا160

 ألف ريال 100نحن نقوم بتخصيص ... ً يوما45ً يوما بينما يفرتض فيهم أن يسددوا خالل 90يدفع عقب 
ليس يف الدوحة ] املساهم القطري الرئييس[لتكتشف أن الكفيل ] تصاريح اإلقامة[لدفع الرسوم ] ً دوالرا27,463[
اتصل بجميع . ويرتتب عىل ذلك نقص مريع يف السيولة النقدية. ثم نعيد تخصيص املبلغ]. جراءاتللقيام باإل[

أنظر إىل هذه الرسالة اإللكرتونية التي . ال نربح أي يشء... لديهم مشكالت يف السيولة النقدية. املقاولني وستعرف

 226" '.ن هذا بحق أشبه بالتسولإ"يقول السطر األول، ]. حذفنا اسم املقاول القطري[بعثنا بها إىل 

إن املشكالت املرتتبة عىل نقص السيولة ليست جديدة يف صناعة البناء عىل نطاق العالم بأرسه، وليس يف قطر 

فحسب، رغم أن املشكلة قد أثارت بعض االهتمام يف السنوات األخرية، حيث ادعت إحدى املجالت املتخصصة يف 

". سمعة قطر هي األسوأ يف الخليج من حيث ثقافة عدم الدفع" أن 2013اني كانون الث/هندسة العمارة يف يناير
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 .   غري أن األثر الذي ترتكه مشكلة عدم التسديد عىل العمال يف قاع سلسلة التوريد لم يلق التوثيق الكايف227

ه لم يستطع وأبلغ مدير رشكة توقف عمالها عن العمل، بسبب عدم دفع أجورهم لشهرين، منظمة العفو الدولية أن

فعل يشء بشأن حقيقة أن رشكته لم تتلق أي دفعات من رشكة تطوير قطرية رئيسية، وأنحى بالالئمة يف ذلك عىل 

ًبطء إجراءات الرصف لدى الوزارات الحكومية، نظرا ألن أغلبية املرشوعات ممولة، يف نهاية املطاف، من الدولة 

 : القطرية

  228."الحكومة ال ترصف األموال. هذا يحدث لجميع الرشكات هذه األيام"

وأبلغ مدير رشكة قال إن رشكته توشك عىل االنهيار الباحثني أن السبب يف معاناة موظفيه يعود إىل املشكالت 

 : املتعلقة بالسيولة، وليس إىل أية انتهاكات متعمدة من جانبه

لم يبق . يف السيولة وفقدت كل يشءكانت لدي مشكالت . لم أقم بمضايقة العمال. لم أفعل أي يشء خطأ عن قصد"

 229." يشء إال حاولته

وأكد مقاول دويل كبري يرشف عىل عدد من املرشوعات الرئيسية يف قطر للباحثني أن ثمة مشكالت يف تأخري رصف 

 :األموال التي تحتاج إىل موافقة العمالء

نواجه صعوبات يف تحصيل األموال ]. اللقضايا الواجب معالجته[إن الدفع للمقاولني الفرعيني عىل رأس قائمتي "

 230." هناك الكثري من الضغوط من أجل تغيري إجراءات رصف األموال. وهذا ال يمكن أن يدوم... هنا

وأكدت سفارة إحدى الدول املصدرة للعمالة أن العديد من الرشكات قد اشتكى من مشكالت مالية حادة، ما يعني 

 . عدم قدرتها عىل دفع أجور املوظفني

وقد جاءتنا الكثري من مثل هذه . يأتي مدراء الرشكات إىل السفارة ليقولوا إنهم مفلسون بسبب عدم الدفع لهم"
فإذا كان . املديرون يقولون إنهم لم يحصلوا عىل رواتبهم هم أنفسهم]. 2013[كانون الثاني /الحاالت منذ يناير

 231" ؟هذا هو ما يحدث، فأين الحل

ًرشكات من صعوبات مالية فعال يف بعض الحاالت، تظل الحقيقة أنه عندما تشعر الرشكة وبينما يمكن أن تعاني ال

بحالة من الضيق املايل، فإن املديرين يميلون إىل إظهار عدم االحرتام لحقوق العمال األساسية عىل نحو مثري 

رين الذين يرون أن من وعىل وجه الخصوص، اطلعت منظمة العفو الدولية عىل أمثلة عديدة من املدي. لالنزعاج

 عن طريق تأخري رصف - عىل سبيل املثال–الطبيعي انتهاك معايري العمل يف محاولة لتوفري النقود، بما يف ذلك 

الرواتب، وعدم تجديد تصاريح اإلقامة، وعدم الوفاء بااللتزامات التعاقدية يف دفع املبالغ الالزمة لتمكني العمال من 

وزيادة عىل ذلك، ال يمكن للمشكالت املالية أن تعلل جميع االنتهاكات التي قامت .  اإلجازاتالعودة إىل أوطانهم أثناء

 .منظمة العفو بتوثيقها

 بني مجموعة من العمال وإدارة رشكة إنتاج اإلسمنت التي يعملون فيها، 2013آذار /فأثناء اجتماع يف مارس

ككهم يف وعود املدير بأن أجورهم سوف تدفع، حيث وبحضور باحثي منظمة العفو الدولية، أعرب العمال عن تش

ورد بأن . دأب بصورة متكررة فيما مىض عىل عدم الوفاء بوعوده، إىل أن أصبحت لهم يف ذمته أجور ثالثة أشهر

 ً:اعرتف بعدم الدفع لهم عندما وعدهم قائال
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 232."  إنني سوف أدفع لكمولكن اآلن هناك وثيقة مكتوبة تقول. وعدتكم بأن تتسلموا راتبكم يوم الخميس"

 . وأبلغ العمال منظمة العفو الدولية فيما بعد أن الرشكة لم تدفع يف املوعد املحدد يف الوثيقة املكتوبة

وأخرب مدير آخر أحد باحثي منظمة العفو الدولية بأنه عمل عىل التأكد من أن ال يتم إصدار تصاريح إقامة لبعض 

هم عندما ينتهي املرشوع، حيث اعتربهم مشاغبني ألنهم واجهوه بصورة موظفيه حتى يمكن ترحيلهم إىل بالد

 : متكررة بحقيقة التأخر يف تسديد مستحقاتهم

. فقد قام العمال بإثارة املشكالت لنا يف العمل. لم نجدد لهم ألنهم تسببوا لنا بمشكالت وأردنا إرسالهم إىل بالدهم"

 233" .لهم] تصاريح إقامة[وال أريد عمل أي إقامة 

وأبلغ املدير نفسه منظمة العفو الدولية برغبته يف أن يعود العمال إىل العمل ملدة شهر ونصف الشهر، إىل حني 

االنتهاء من مرشوع آخر، وكان هؤالء قد توقفوا عن العمل عقب مشكالت حادة يف رصف الرواتب وفقدوا صربهم 

 234. وأرادوا العودة إىل بالدهم

ات تمييزية ال تكاد تخفى عىل أحد تجاه الرجال أنفسهم وراء املعاملة السيئة التي ويف بعض األحيان، تقف نظر

فأثناء حديث مع مدير إحدى رشكات املقاوالت من الباطن، أتى باحثو منظمة العفو الدولية . يواجهها عمال البناء

كان من مدير الرشكة، الذي فما . عىل ذكر بعض املراسالت التي تلقوها من موظفي الرشكة، وجلهم من النيباليني

كان يتحدث وهو يعتقد، عىل ما يبدو، بأنه ليس بني أعضاء وفد املنظمة من يفهم العربية، إال أن رفع سماعة 

 :الهاتف ليطلب من زميل له بالعربية

 235." هاتيل رسالة الحيوانات"

 المقاولون وأصحاب المشاريع الرئيسيون جزء من المشكلة؟ 
ًفكثريا ما ...  تتبع إجراءات صارمة يف عملية انتقاء املقاولني الفرعيني لتحديد مدى أهليتهمليس من املعتاد أن"

ٍشوهد املقاولون الرئيسيون وهم يتبعون أسلوب العميل نفسه يف االختيار بناء عىل السعر، ودونما تقص يذكر 
     ."ملمارسات املقاول من الباطن املتعلقة بصحة عماله أو سالمتهم أو رفاههم

 236 2013ترشين األول /يف رسالة إىل منظمة العفو الدولية، أكتوبر" مؤسسة قطر"

ينبغي عىل من هم يف وضع اتخاذ القرار يف سلسلة التعاقدات إقرار آليات فعالة ملنع االنتهاكات عندما يكون هناك 

 كما - كما هو الحال يف قطر-تخطر بأن يقوم املقاولون من الباطن بممارسات تنطوي عىل االستغالل أو االنتهاكا

 . ينبغي عليهم التصدي لها إذا ما اقتضت الحاجة ذلك

 مسؤولية الرشكات تجاه العمال يف تعاقداتها وسالسل توريدها
. من واجب الدول، بمقتىض القانون الدويل، أن تحمي حقوق اإلنسان من انتهاكات جهات غري الحكومية كالرشكات

وجرى توضيح أبعاد . مدار العقد املنرصم، بمسؤولية الرشكات عن احرتام حقوق اإلنسانوقد تزايد االعرتاف، عىل 

هذه املسؤولية عن طريق إطار األمم املتحدة للحماية واالحرتام واالنتصاف يف مجال األعمال وحقوق اإلنسان؛ ويف 

 ). املبادئ التوجيهية" (مبادئ األمم املتحدة التوجيهية املتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان"
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حيث تؤكد املبادئ التوجيهية عىل أن الرشكات مسؤولة عن احرتام جميع حقوق اإلنسان، وعىل رضورة أن تتخذ 

ويقتيض هذا أن تتخذ الرشكات تدابري كافية ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان . تدابري ملموسة للقيام بهذه املسؤولية

ًوطبقا للمبادئ .  وعند الرضورة أن تتكفل بجرب الرضر املرتتب عليهاذات الصلة بعملياتها وأن تخفف منها،

 املؤسسات جميع من املتوقع السلوك لقواعد ًعاملياً معيارا اإلنسان تمثل حقوق احرتام مسؤولية"التوجيهية، فإن 

 يخص فيما ارغبته أو/و الدول قدرات عن النظر بغض موجودة املسؤولية وهذه  .عملها مكان كان ًأيا التجارية

 إىل باإلضافة موجودة املسؤولية وهذه .االلتزامات تلك تقلص ال وهي اإلنسان، بحقوق املتعلقة اتهبالتزاما الوفاء

 237 .اإلنسان حقوق لحماية الوطنية واألنظمة للقوانني االمتثال

ك الرشكات من خالل ويتسع نطاق املسؤولية ليشمل احرتام حقوق اإلنسان األشخاص الذين يعملون يف مشاريع لتل

ويتعني عىل الرشكات ضمان وجود أنظمة وإجراءات . مقاولني من الباطن، ويف بعض الظروف، عن طريق املوردين

صارمة للتأكد من عدم إخضاع العمال، بمن فيهم العمال املتعاقدون مع املقاولني من الباطن، لظروف عمل تتسم 

استغالل العمال املرتبطني بعقود مع مقاولني من الباطن إىل عدة وتستند املسؤولية عن ضمان عدم . باالستغالل

ًمعايري مقرة دوليا  : عىل أن" مبادئ األمم املتحدة املتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان"وتنص . ّ

ً باطاارت التي ترتبط اإلنسان بحقوق الضارة اآلثار منع إىل أن تسعى اإلنسان حقوق احرتام عن املسؤولية تتطلب"

  238."اآلثار تلك يف هي تسهم عندما ال حتى التجارية، اتهعالقا إطار يف اتهخدما أو اتهمنتجا أو اتهًمبارشا بعمليا

 الواجبة للعناية التجارية عملية املؤسسات لدى تكون أن ينبغي"وإضافة إىل ذلك، تنص املبادئ التوجيهية عىل أنه 

 239". اإلنسان بحقوق الضارة آثارها ةمعالج كيفية تحديد أجل من اإلنسان بحقوق

 : عىل أنه" املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية للرشكات املتعددة الجنسيات"وتنص 

ينبغي عىل الرشكة، إذا ما ارتأت أن ثمة مجازفة يف أن تتسبب بآثار سلبية، يف سياق سلسلة التوريد الخاصة بها، "

 240."  لوقف هذه اآلثار أو الحيلولة دون وقوعهااتخاذ الخطوات الرضورية

وقد بثت منافذ إعالمية ذات مصداقية عالية تقارير تحدثت عن تلقي العمال املهاجرون يف قطر معاملة سيئة، كما 

 وثمة مجازفة يمكن مالحظتها 241.نرشت منظمات دولية ووطنية وباحثون أكاديميون تقارير حول هذه املسألة

ل أن يتعرض العمال الوافدون الذين تشغلهم رشكات متعددة الجنسيات تتوىل اإلرشاف عىل دون صعوبة باحتما

ويف مثل هذه الحالة، ليس ثمة . مشاريع يف قطر، من خالل رشكات فرعية، للمعاملة السيئة أو لالستغالل يف العمل

 . ون الفرعيون إىل ممارسة االستغاللعذر لها عندما ال تقوم بالتحضريات املناسبة ملواجهة احتمال أن يلجأ املتعاقد

واملتعاقدون الرئيسيون عىل املشاريع يف قطر، يف العقود التي ) العمالء(وينبغي أن يحدد مالكو مشاريع البناء 

يربمونها مع مقاولني من الباطن، أن التقيد باملعايري الدولية للعمل رشط أسايس لالختيار لتنفيذ العقود ولإلبقاء 

ًوفضال عن ذلك، ينبغي إقرار إجراءات صارمة ملراقبة مدى تقيد املقاولني من الباطن بهذه . قودعىل هذه الع

املعايري، وتوفري وسيلة فعالة للعمال كي يبلغوا املتعاقد الرئييس بصورة مبارشة بما يتعرضون له من انتهاكات، 

 .   وبلغتهم األصلية

 بعض أصحاب املشاريع واملتعاقدين الرئيسيني العاملني يف قطر إن منظمة العفو الدولية تشعر ببواعث قلق من أن

وينطبق هذا عىل . يتخاذلون عن تحمل مسؤولياتهم حيال ما يحدث للعمال الذين يشتغلون يف مواقع عملهم

 . املقاولني الدوليني والقطريني، عىل السواء، وعىل املؤسسات الرئيسية التي تتعاقد للقيام باألعمال اإلنشائية

 ثالثة أشهر، - وهو أحد أبرز أصحاب املؤسسات وأشدها سطوة-فقد استغرق األمر مع أحد أصحاب املشاريع
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مدعومة برسالة مطاردة، كي ترد مؤسسته عىل رسالة من منظمة العفو الدولية  بشأن انتهاكات خطرية ذكرت 

 ).2انظر الفصل (رسالة املنظمة أنها قد وقعت يف موقع عمل تابع لها 

 لتصحيح األوضاع عقب  خطوات-72  التي أرشنا إليها يف دراسة الحالة يف الصفحة -ا اتخذت بعض الرشكاتبينم

تنبيه بعثت به منظمة العفو الدولية إليها بأن ثمة مزاعم بارتكاب انتهاكات يف سلسلة التوريد الخاصة بها، 

 . وبارشت تحقيقات يف املزاعم وبدأت بتغيري إجراءاتها

 بما يف ذلك بعض الرشكات العاملية -مع ذلك، أنه قد ال تكون لدى بعض املقاولني الرئيسيني يف قطرولكن يبدو، 

 سياسات وإجراءات كافية ملنع وقوع االنتهاكات وللتخفيف من -التي تنفذ مشاريع بعدة ماليني من الدوالرات

 . آثارها إن وقعت

سية تتوىل إدارة مرشوعات وطنية فخمة يشارك فيها وقد التقت منظمة العفو الدولية رشكات بناء دولية رئي

عرشات املقاولني من الباطن، ولم تتحرج هذه الرشكات من قول إنها ما زالت تعمل عىل إقرار سياسات للتصدي 

وقال مقاول رئييس ذكر أنه يخطط للبدء يف . لخطر االنتهاكات التي يواجهها عمال يشغلهم مقاولون فرعيون

ًن املقاولني الفرعيني العاملني يف مرشوعه، ويف مدى تقيدهم بمعايري العمل، إن هذا يشكل تطورا عمليات تدقيق بشأ

ًجديدا بالنسبة لقطر، وإن متابعة أمور تتجاوز املعايري املتعلقة بموقع العمل، كالصحة والسالمة، قد تستتبع 

 : بعض الحساسيات

فالتدقيق بشأن ما .  عىل أرض ليست ضمن خريطة العمليحتمل أن يشكل القيام بتدقيق الحسابات هذا مغامرة"

ًأما االنتقال إىل أمور السكن واألجور فسيكون أمرا مختلفا. يجري يف املوقع أمر مبارش إىل حد معقول ً ".242 

ًواعرتف مقاول آخر قدم رواية مفصلة عن تقيد رشكته الصارم برفاه وحقوق موظفيه برصاحة بأنه ليس واثقا  ّ

ن العقود التي وقعتها رشكته مع مقاولني من الباطن تنص عىل احرتام معايري العمل، رغم تأكده من  ًتماما من أ

 : تضمني أمور من قبيل الصحة والسالمة يف هذه العقود

ال بد يل من العودة إليها للتأكد مما إذا كانت هناك فقرة تتعلق . فيما يتعلق بالعقود مع املقاولني من الباطن"

   243."ولكن سيكون هناك نص عىل السالمة. عمل يف نص العقدبمعايري ال

وقد تكون للعقود التي يوقعها املقاولون الرئيسيون مع املقاولني من الباطن أهمية كبرية ملحاسبة املقاولني 

الفرعيني عىل التقيد بمعايري العمل، رشيطة أن تتم اإلجراءات عىل الورق بصورة سليمة للعودة إليها وتفحص 

وقد اطلعت منظمة العفو الدولية عىل صفحات منتقاة من عقد واحد . زامات التنفيذ املنصوص عليها يف العقودالت

فقط من العقود املوقعة بني مقاول رئييس ومقاول من الباطن للعمل يف مرشوع رئييس يف قطر، وترى أن اللغة 

 . املتضمنة يف العقد حول معايري العمل غري كافية
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بي سي إس "عمال شركة : اصة بالمقاوالت من بالباطندراسة حالة خ
  ) PCSI SPECIALTIES" (آي سبيشالتيز

ّلقد تحدثنا مع قسم املوارد البرشية أكثر من مرة كي نخربهم عن حاجتنا للحصول عىل أرسة ومالءات ذات نوعية "
الشتاء، ولكن ليتكم رأيتم كيف والوقت اآلن هو فصل .  ّجيدة، وكي نقول لهم أن املكيف بحاجة إىل إصالح أيضا

ُاضطر العمال حينها إىل الصعود .  كان الوضع يف الصيف قبل أشهر عدة، ألدركتم حينها كم كانت األمور صعبة

إنهم .  ولقد شهدت طوال أشهر كيف تعامل هذه الرشكة العمال النيباليني...  عىل سطح املبنى للنوم هناك

 ." ومهما توسلنا، فإنهم ال يوفرون أية مرافق لنا.  حمرييستغلون العمال النيباليني كما ال

 244 ً. عاما27أحد املوظفني النيباليني يف رشكة بي يس إس آي، ويبلغ من العمر 

، عثر باحثو منظمة العفو الدولية عىل أدلة تفيد بأن إحدى الرشكات 2012ترشين األول من عام / يف أكتوبر

كانت ضالعة يف ممارسات استغاللية ) بي يس إس آي(PCSI Specialties ُالعاملة يف قطاع اإلنشاءات، وتدعى

لصالح عدد من الرشكات ) الثانوية(بحق موظفيها يف إطار ما تقوم به من عمل عىل حساب املقاوالت من الباطن 

ًا  موظف35، شغلت رشكة بي يس إس آي 2012ترشين األول /ويف أكتوبر.  الدولية العاملة يف قطاع اإلنشاءات

وتقول الرشكة أنها متخصصة يف أعمال .  يف من بلدان عدة، بما يف ذلك نيبال ورسي لنكا والهند245ً  عامال132و

ديكورات التبليط واألرضيات والجدران االسمنتية وأوجه الطالء الواقية، وجيل البالط، واألرضيات فائقة الثبات، "

 246".وكذلك أعمال العزل ضد املاء، وعزل األسقف والحقن

يف املنطقة الصناعية، وذلك يف خمس " بي يس إس آي"وزار باحثو منظمة العفو الدولية مكان إقامة عمال 

مناسبات مختلفة، وأجروا مقابالت مع املدير العام وطرحوا القضية عىل السلطات القطرية وثالث من الرشكات 

إىل االستعانة بخدمات موظفي رشكة الدولية يف مجال اإلنشاءات ومؤسسة قطر، بوصفها جهات لجأت جميعها 

 .من أجل تنفيذ العمل املطلوب" بي يس إس آي"

 

 2012  2012ترشين األول / ، أكتوبر"بي يس إس آي"باحثو منظمة العفو الدولية وهم يجرون مقابالت مع موظفي رشكة 

© Shaival Dalal 
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كانت غري مالئمة بشكل " بي يس إس آي" رشكة تبني ملنظمة العفو الدولية أن أماكن إقامة العمال التي توفرها

ُمجحف؛ إذ لم يتم تزويد العديد من موظفي الرشكة بتصاريح اإلقامة الالزمة، وتركوا بذلك عرضة لخطر إلقاء 

دون " بي يس إس آي"القبض عليهم؛ كما واجهوا مصاعب يف الحصول عىل الرعاية الصحية، وحالت رشكة 

وإليكم نتائج هذه الدراسة .  2012سبق لهم االستقالة من العمل يف صيف عام مغادرة عدد من العمال الذين 

 .بمزيد من التفصيل

 ترتيبات أماكن اإلقامة 

الحظت منظمة العفو الدولية مدى تردي الظروف املتوفرة يف مكان إقامة عمال الرشكة يف مخيم العمال الكائن يف 

 :  املرتدية ما ييلوشملت تلك الظروف.  املنطقة الصناعية بالدوحة

ويف إحدى تلك الغرف، .   يف عدد من غرف النوم يف مكان إقامة العمال معطلةأجهزة تكييف الهواءكانت  

ُونتيجة لذلك، اضطر بعض العمال إىل النوم .   أشهر10قال الرجال ملنظمة العفو الدولية أن التكييف معطل منذ 

ُنا فجوة يف الجدار وقد سدت بورق مقوى يف املكان الذي كان ويف أحد املطابخ هناك، وجد.  عىل سطح املبنى

وعند طرح منظمة العفو الدولية لألسئلة املتعلقة بالتكييف عىل مدير عام .  ُيفرتض أن يثبت جهاز التكييف فيه

 رشكة بي يس إس آي، أشارت إىل أن العمال كانوا يفرطون يف استخدام أجهزة التكييف، وأن هذا هو سبب تعطلها

 247. عىل األرجح

وبعد أن تقدم املوظفون بشكوى خطية .   ومتهالكة املتوفرة يف سكن العمال بالية)الفرشات(املراتب كانت  

: ، قالت فيه2012شباط / ّحول وضع األرسة، أقرت الرشكة باملشكلة، وذلك يف خطاب وجهته للعمال يف فرباير

ُفيما يتعلق بموضوع األرسة، يرجى إعداد قائمة تو" ضح حالة كل رسير ومرتبة يف كل غرفة، ومن ثم رفعها يل، ّ

ُ، لم تكن املشكلة قد حلت بعد، وكذلك 2012ترشين األول /   وبحلول أكتوبر248."وسوف أعمل عىل حل املشكلة

ُهي حال املشكلة املتعلقة بوجود عمال يضطرون للنوم عىل األرض، عالوة عىل زمالء لهم اضطروا للنوم عىل مراتب 

ولدى طرح السؤال بهذا الخصوص عىل .  كة أو رقيقة وغرية محشوة أو غري مالئمة بأي شكل من األشكالمتهال

لربما قام العمال بإخفاء املراتب عندما زارت منظمة : "ًمدير عام رشكة بي يس إس آي، أجابت الباحثني قائلة

 249".العفو الدولية املكان

د الكيماوية والدهانات منتهية الصالحية والنفايات كمستودع للمواُكما استخدم مكان سكن العمال  

ُوتركت أسالك الكهرباء ملقاة عىل أرض .  وامتألت املمرات واملساحات الخارجية بمواد البناء القديمة. الصناعية

وكانت الظروف التي .  املمرات، وثمة ما يظهر أنه بقع زيت يمكن رؤيتها عىل أرض املمرات وباقي أنحاء املبنى

دتها منظمة العفو الدولية تيش بالخطورة عىل صحة العمال وسالمتهم، عالوة عىل أنها تنتقص من جودة شاه

 .أساسيات حياة العمال املقيمني هناك
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 2012ترشين األول / أكتوبر.  ُ البناء القديمة تخزن خارج غرف نوم العمال واملطبخوموادكانت عبوات الدهان 

 .© Shaival Dalal 

 

ًنقل العمال املراتب إىل هذه الغرفة نظرا لوجود .  2012ترشين األول / ، أكتوبر"بي يس إس آي"إحدى غرف نوم عمال رشكة 

 Amnesty International © .ي تفتقر إىل أجهزة تكييفجهاز تكييف فيها عىل النقيض من غرفهم املخصصة لهم والت
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ولقد عرب العمال عن شعورهم باإلحباط حيال عدم تجاوب 

وقال .  الرشكة مع شكاويهم املتكررة بشأن هذه املشاكل

 :أحدهم عىل بهذا الخصوص

ال يتوقفون عن قطع الوعود بأنهم سوف ينظرون يف األمر، "

 250." ولكنهم ال يفون بأي وعد من تلك الوعود

 املدير العام لرشكة بي يس إس وسألت منظمة العفو الدولية

.  آي عن املعايري املرعية داخل سكن العمال بشكل عام

" سكن بمستوى سبع نجوم"فقالت أن سكن العمال يوازي 

ولكنها اعرتفت فيما بعد أنها لم تزر املكان قط، وأنها لن 

ومع ذلك، فقالت مدير عام الرشكة ".  ًأبدا"تذهب إىل هناك 

 يلبي املعايري التي ينص قانون العمل أنها تعتقد أن السكن

  ويمكن اعتبار ردود مدير عام الرشكة أنها 251.عليها

تنطوي عىل إشكاليات جمة كونها تشري إىل أن مدير عام 

الرشكة ليس بحوزتها فهم صحيح للظروف التي يعيش 

موظفوها يف ظلها، كما يشري ذلك إىل أنه ليس لدى مدير 

وبشكل .  رفة تلك الظروفعام الرشكة أدنى رغبة يف مع

ًعام فلقد أظهرت مدير عام الرشكة اهتماما ضئيال بحقيقة  ً

مخالفة مكان إقامة العمال للمعايري القطرية والدولية 

 . املرعية يف هذا املجال

  تصاريح اإلقامة

وثمة .  يدهاتقاعست رشكة بي يس إس آي عن القيام بالرتتيبات الالزمة الستصدار تصاريح إقامة العمال أو تجد

ًعدد من العمال الذين لم تصدر لهم تصاريح إقامة أبدا ناهيك عن إصدار بطاقة الهوية منذ قدومهم إىل قطر   إذ –ُ

وقال آخرون أنهم .  أقام بعضهم لفرتات تصل إىل سنتني دون أن يكون بحوزتهم األوراق الثبوتية حسب األصول

لهم يف قطر، ولكن الرشكة لم تقم بتجديد التصاريح عندما ُمنحوا تصاريح عمل تغطي جزءا من كامل مدة عم

 .أصبحت غري سارية املفعول

لدى الرشطة جراء " بي يس إس آي"ولقد زود العمال منظمة العفو الدولية بتفاصيل احتجاز عدد من عمال رشكة 

ُعدم حملهم لتصاريح إقامة، وقابلت املنظمة أحدهم الذي احتجز لبضعة أيام قبل أن يخىل  سبيله يف نهاية املطاف ُ

وقال أحد العمال النيباليني .  ُ وأما الذين اعتقلوا معه فلم يجر إخالء سبيلهم، ويعتقد أنه سوف يتم ترحيلهم–

 : الذين ال يحملون ترصيح إقامة

ونشعر كما لو أننا نعيش يف سجن أو يشء من .  نخىش من الذهاب إىل أي مكان، أو حتى مغادرة مخيم العمال"

وهكذا تسري األمور ما .  ُونخىش إذا خرجنا أن يلقى القبض علينا، أو أن يفعلوا بنا مال يخطر ببال.  ذا القبيله

 252." دامت رشكتنا لم تمنحنا نحن العمال بطاقات هوية

خ املوجود يف الطابق السفيل يف مكان إقامة عمال املطب

.  2012ترشين األول / أكتوبر" بي يس إس آي،"رشكة 

ثمة فجوة يف الجدار مغطاة بورق مقوى مكان ما كان 

ُيفرتض أن يكون جهاز التكييف، وثمة مشاكل يف 

الرصف الصحي مما يوضح سبب وجود بعض املياه 

 Shaival Dalal © ..العادمة عىل أرض املطبخ



 للهجرة املظلم الوجه 

 القدم رةلك العالم كأس بطولة انطالق قبل قطر يف البناء قطاع عىل أضواء

 

 2013 الثاني ترشين/نوفمرب  الـدولية العـفـو منظمة          MDE 22/010/2013: الوثيقة رقم

76 

ممن ال يحملون تصاريح إقامة أنهم واجهوا مشاكل يف االستفادة " بي يس إس آي"كما قال عدد من عمال رشكة 

فق الرعاية الصحية إلن عدم وجوج الترصيح معناه أنهم ال يستطيعون الحصول عىل البطاقات الصحية من مرا

واطلعت منظمة العفو الدولية عىل إيصاالت صادرة عن عيادة طبية تابعة .  لالستفادة من الرعايا الصحية املدعمة

ذكورة، جراء عدم حمله لترصح، وأنه متواجد للقطاع الخاص توجه إليها أحد عمال الرشكة النيباليني، يف الرشكة امل

   2011.253يف قطر منذ عام 

.  باملشكلة يف خطاب موجه للعمال، وتعهدت بالتصدي لها" بي يس إس آي"، أقرت رشكة 2012شباط / يف فرباير

ريح ً موظفا لم يكونوا يحملون تصا30 أو 25، قدر العمال أن حوايل 2012ترشين األول / ولكن وبحلول أكتوبر

 .إقامة

إىل نقص السيولة كسبب وراء " بي يس إس آي"ويف مقابلة لها مع منظمة العفو الدولية، أشارت مدير عام رشكة 

وقالت .  ًذلك، منوهة أنه كان يتحتم عليها أن تختار ما بني دفع الرواتب أو سداد رسوم إصدار تصاريح اإلقامة

ُ ولكنها أكدت أن بعض عمال الرشكة قد ألقي القبض عليهم وتم "املسألة ليست باألمر العظيم"املدير العام أن 

 254. فقط" لربما كانت هناك حالة أو اثنتان"ترحيلهم جراء عدم حملهم لتصاريح إقامة، مشرية أنه 

بي يس إس آي "، قدمت رشكة 2013ترشين األول / يف رسالة موجهة إىل منظمة العفو الدولية يف أكتوبر

ًتوضيحا مختلفا زعمت بموجبه أن السبب وراء عدم إنجاز "  Specialties QatarPCSI/ سبيشالتيز قطر ً

/ بي يس إس آي سبيشالتيز"تصاريح اإلقامة كان بقاء العمال عىل كفالة رشكة ذات كيان مستقل عنها حملت اسم 

PCSI Specialties " إس آي بي يس"والتي لم تكن تنفذ أية مشاريع عاملة يف حينه، إال أن ذلك لم يمنع 

ويظهر أن الرشكتني قد اتفقتا .  من تشغيل العمال عىل الرغم من أنهم ليسوا عىل كفالتها" سبيشالتيز قطر

أي بي يس إس آي (االستفادة من العمالة املوجودة عىل كفالة فرع بي يس إس آي "ككيانني منفصلني عىل 

 . ر ومن ثم نقل إقاماتهم عىل كفالتهامن أجل العمل يف مشاريع بي يس إس آي سبيشالتيز قط) سبيشالتيز

 من أجل نقل إقامات العمال كي تصبح عىل كفالة 2012ووفق ما ورد يف رسالة الرشكة، كان العمل جار خالل عام 

ويعني ذلك أن إدارة هذه األخرية لم تكن قادرة عىل إتمام اإلجراءات الخاصة .  بي يس إس آي سبيشالتيز قطر

ويظهر أن موظفي الرشكة لم يكونوا عىل علم بالسبب وراء هذه .   التصاريح األصولية لهمبإقامات العمال وإصدار

 : املشاكل

لم نكن مرسورين بهذا الوضع ولكننا ال نمتلك صالحية السري يف اإلجراءات الخاصة بهذه الوثائق الرسمية، وهو " 

ين عىل توضيح املسألة برمتها ملوظفينا مع ما انعكس عىل بعض من موظفينا أو طواقمنا أو عمالنا، ولم نكن قادر

رسالة بي يس ."  استمرارنا يف العمل عىل نقل إقاماتهم كي تصبح عىل كفالة رشكة بي يس إس آي سبيشالتيز قطر

 2013.255ترشين األول /  أكتوبر22إس آي سبيشالتيز قطر إىل منظمة العفو الدولية، 

إذ ال يمكن التذرع بإعادة هيكلة الرشكة .  شالتيز قطر للمصداقيةويفتقر التوضيح الذي قدمته بي يس إس آي سبي

لحرمان العمال من حقوقهم العمالية؛ كما ال يمكن التذرع بنقل إقاماتهم بني كيانني اعتباريني كمربر لتقاعس 

آي عن وعالوة عىل ذلك، إن تقاعس بي يس إس .  كفيل العمال عن إتمام اإلجراءات وفق متطلبات القانون القطري

توفري تصاريح اإلقامة ملوظفيها استمر طوال أشهر، وهو أمر ال يمكن تفسريه أو الدفاع عنه من خالل التذرع 

 . باإلشارة إىل عملية إعادة هيكلة الرشكة



 للهجرة املظلم  الوجه

 القدم لكرة العالم كأس بطولة انطالق قبل قطر يف البناء قطاع عىل أضواء

 2013 الثاني ترشين/نوفمرب  الـدولية العـفـو منظمة MDE 22/010/2013: الوثيقة رقم

77 

  منع العمال من مغادرة قطر

 الفرصة لعمالها وما وصل باألمور يف رشكة بي يس إس آي إىل نقطة الصدام هو ما قامت به الرشكة من أجل إتاحة

 : ًويوضح أحد الرجال قائال.  للسفر إىل أوطانهم خالل إجازاتهم السنوية أو عقب تقديم استقاالتهم

وبالنسبة لبعض العمال اآلخرين، فتؤخر اإلدارة إصدار .  بعد سنتني، تقدمت بطلب إجازة، وصدرت املوافقة عليها"

ظر عما إذا كانوا قد تقدموا بطلب إجازات أو يف حال انتهاء ترصيح الخروج لشهرين أو ثالثة أو أربعة بغض الن

ويستمرون باملماطلة من خالل إعطاء الضمانات ويرتكون ".  ًسوف نرسلكم اليوم، أو غدا: ويقولون.  مدة العقد

 256." الوقت يميض إىل أن تمر أربعة أو خمسة أشهر

 لكن 2012تموز / حصول عىل إجازة يف يوليووأشار العمال إىل قضية بعينها تتعلق بتسعة أشخاص طلبوا ال

.  واطلعت منظمة العفو الدولية عىل خطابات االستقالة التي تقدم بها عدد من أولئك العمال.  ُطلباتهم رفضت

 : ًويوضح أحد العمال قائال

م ُومع ذلك، فلقد أخربتهم الرشكة أنه سوف يسمح له.  تقدم تسعة أشخاص باستقاالتهم قبل أربعة أشهر"

ولذا .  وأمضوا أربعة أشهر وهم يكررون نفس القول، ولكنهم لم يسمحوا لهم بالعودة.  بالسفر بعد شهر واحد

وطالبناهم بالتوقف عن مثل هذه املمارسات، وتغيري .  اجتمعنا كلنا وتقدمتا بطلب لقسم املوارد البرشية يف الرشكة

 املمارسة مع الجميع، ولم يكن ذلك يقترص عىل هؤالء األشخاص لقد دأبوا عىل تكرار ذات.  ًالنظام املعمول به حاليا

 257. التسعة فقط

 أن الرشكة لم تقم بإرسال تسعة عمال إىل بلدانهم بعد تقدمهم 2012ترشين األول / وقالت املدير العام يف أكتوبر

اإلقامة الخاصة بهم ًبطلب إجازة ألن مالك الرشكة لم يكن موجودا إلتمام اإلجراءات الالزمة إللغاء تصاريح 

ًتسعة أشخاص قد استلموا فعال مكافأة نهاية الخدمة يف "وقالت املدير العام أن .  وإصدار تصاريح املغادرة

ُوهكذا، فلقد ترك هؤالء العمال يف 258". تموز كي يتسنى لهم االستعانة بها عىل نفقاتهم منذ ذلك الحني/ يوليو

ا حصلوا عليه من مكافأة نهاية الخدمة عىل معيشتهم حتى اللحظة التي قد االنتظار كي يغادروا البالد،  وإنفاق م

ُويذكر أن مكافأة نهاية الخدمة التي تعادل راتب ثالثة أسابيع عن كل سنة أمضاها العامل .  يغادرون فيها البالد

يزمعون  إحضاره إىل ُيف الخدمة، تعترب بمثابة أمر غاية يف األهمية للعديد من عمال قطاع اإلنشاءات، فهو مال 

 .بالدهم لدعم عائلتهم

أن السبب " بي يس إس آي"، ذكرت رشكة 2013ترشين األول /ويف رسالة موجهة ملنظمة العفو الدولية يف أكتوبر

 هو أن العمال لم يكونوا عىل – كما األمر بالنسبة لتصاريح اإلقامة –وراء عدم تمكنها من إصدار تصاريح املغادرة 

بي "، إنما كانوا عىل كفالة رشكة ذات كيان مستقل عنها حملت اسم "سبيشالتيز قطربي يس إس آي "كفالة رشكة 

  .؛ ولذا لم يتمكنوا من إتمام اإلجراءات الرسمية"يس إس آي سبيشالتيز

 ":وبالنسبة للعمال التسعة الذين منعوا من املغادرة، ذكرت الرشكة

لعكس كنا يف حاجة إىل العمال، وكنا نستأجر قوى عاملة خارجية للعمل ُلم يحثوا عىل التوقف عن العمل، بل عىل ا" 
يف املوقع؛ ولكنهم قرروا التوقف عن العمل، والبقاء يف املخيم، مع علمهم أننا قد طلبنا منهم مرات عديدة العودة إىل 

 259". العمل حتى االنتهاء من إجراءات تصاريح مغادرتهم، التي لم تكن يف متناول أيدينا
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ًد الرشكة هذا معناه أن الرجال التسعة، الذين قدموا إشعارا باملغادرة بما يتماىش مع اللوائح، وأوضحوا نيتهم ور

 .بالعودة إىل بالدهم، كانوا، إىل حد ما، عىل خطأ ألنهم لم يرغبوا يف العمل

 135لبالغ عددهم ، توقفت الغالبية العظمى من موظفي رشكة بي يس إس آي، وا2012أيلول /ويف أواخر سبتمرب

، قدم موظفو الرشكة 2012أيلول / سبتمرب27ويف . 2012أيلول / ًموظفا، عن العمل يف أواخر شهر سبتمرب

 عىل 37ًفقد وقع ثالثون رجال عىل إحدى الشكويني و.  شكويني عمالتني إىل وزارة العمل بشأن طريقة معاملتهم

رشكة عن توفري السكن املالئم للعمال، كما نصت عىل رغبة وأبرزت الشكويان تقاعس ال. األخرى، وبمحتوى مماثل

 .الرجال يف العودة إىل بالدهم، وعىل احرتام حقهم يف حصولهم عىل أجورهم واملنافع املتعلقة بهم

وذكروا يف الجزء الخاص باملطالب من الشكوى أنهم يريدون الحصول عىل أجر الشهر املتأخر، وأجر العمل 

ًة نهاية الخدمة، وثمن تذاكر العودة، وتعويضا عن العطلة السنوية التي عملوا فيها، وسداد اإلضايف، وأجر مكافأ

 260. التكاليف الخاصة بالرعاية الطبية

/ وقالوا أنهم يئسوا من إمكانية العودة إىل أوطانهم وقت إجراء منظمة العفو الدولية املقابالت معهم يف أكتوبر

 : ًعمال النيباليني املوقف قائالوأوضح أحد ال.  2012ترشين األول 

ارجعوا : يقول أفراد عائالتنا لنا"

ومن ثم يوجهون لنا السؤال .  برسعة

ملاذا لم تعودوا إىل البالد؟  : التايل

إذا انتهى عملكم، : ويقولون لنا

فلماذا لم تعودوا بعد؟  فكيف عسانا 

نخربهم أن العودة ليست بسهولة 

بومباي، األمر كما لو كنا يف دلهي أو 

حيث يمكننا أن نستقل أي قطار من 

 261" القطارات ونعود إىل املنزل؟

ترشين األول، وبعد فرتة /يف أكتوبر

وجيزة من لقاء منظمة العفو 

، "بي يس إس آي"الدولية مع رشكة 

 :أرسلت الرشكة رسالة بالربيد اإللكرتوني إىل باحثي املنظمة

وهذا يؤكد مرة أخرى أنه ليس لدينا .  يف رشكتنا، ونعريها اهتمامنام بشأن قضايا العمالكنحن نقدر بواعث قلق"

ويقوم قسم شؤون العاملني برتتيب أمر التذاكر، وسوف نبلغ . نية إلبقاء أي شخص يريد املغادرة والعودة إىل بالده

 262".وهذا ملعلوماتكم ولسجالتكم. العمال باملعلومات يف الوقت املناسب

ترشين / وبحلول منتصف شهر نوفمرب.  ، بدأت الرشكة بإعادة العمال إىل أوطانهمترشين األول/ ويف أكتوبر

إذن (ً عامال باإلضافة إىل تصاريح املغادرة 123، قالت الرشكة أنها قد أصدرت تذاكر طريان لحوايل 2012الثاني 

البقاء واالستمرار بالعمل ً عامال قد وافقوا عىل 11وورد أن .  كي يتسنى لهم السفر عائدين إىل بلدانهم) الخروج

موظفو رشكة بي يس إس آي يستعدون للصعود عىل متن إحدى الحافالت 

 .2012ترشين األول / املتوجهة إىل املطار، أكتوبر

© Amnesty International 
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 263.لصالح الرشكة

بكتاب رسمي إىل منظمة العفو " بي يس إس آي سبيشالتيز قطر"، بعثت رشكة 2013ترشين األول / يف أكتوبر

 : ويف معرض ردها ذاك، فلقد رصحت الرشكة بما ييل.  الدولية للرد عىل ما توصلت إليه املنظمة من نتائج

 ومنعوا إدارة رشكة بي يس إس آي 2012أيلول /  سبتمرب25 العمل يف أعلن بعض العمال اإلرضاب عن 

جميع أولئك العمال بناء عىل نصيحة وزارة " ترحيل"وضباط الرشطة من الدخول إىل سكن العمال؛ ولقد جرى 

 . العمل القطرية

ديدة بعد أن ّوعىل صعيد وسائل الراحة يف منامات سكن العمال، تم رشاء بعض األرسة وأجهزة التكييف الج 

ولقد أبرزت الرشكة وصوالت كإثبات عىل قيامها .  2012شباط / وصلت رسالة العمال إىل إدارة الرشكة يف فرباير

وعالوة عىل ذلك، فلقد زار باحثو منظمة العفو الدولية سكن العمال أثناء .  برشاء تلك األرسة واألجهزة فعال

 . السكناإلرضاب الذي شهد منع إدارة الرشكة من دخول 

من قبيل دفع بدل عمل إضايف بأجر أعىل مما ينص قانون " بمزايا"زودت رشكة بي يس إس آي موظفيها  

العمل عليه؛ ودفع أجور شملت الساعات التي يقضيها العمال يف القدوم إىل موقع العمل ومغادرته؛ ودفع أجور 

أي يف الفرتة التي لم يقم ... رحلة التشطيباتالفرتة الفاصلة بني صب أرضية اإلسمنت فائقة الثبات وبدء م"بدل 

، "جميع العمال بأداء أي عمل خاللها سوى أخذ قسط من الراحة بانتظار بدء املرحلة الثانية من اإلنشاءات

 .وتزويدهم بالوجبات يف املوقع عالوة عىل دفع بدل وجبة طعام للعمال

طة من دخول سكن العمال، وأثناء زيارتني قام بها وفيما يتعلق بقيام العمال بمنع إدارة الرشكة ورجال الرش

،  شوهد موظفو الرشكة داخل 2012ترشين األول /  أكتوبر7 و5باحثو منظمة العفو الدولية لسكن العمال يف 

كما شاهد باحثوا املنظمة مقاطع فيديو التقطها العمال تظهر .  منامات العمال يف السكن وهم يتحدثون معهم

وقال العمال ملنظمة .  2013أيلول /  سبتمرب25اخل السكن وهو يتحدث مع العمال بتاريخ وجود رجل رشطة د

 .العفو الدولية أنهم قد طلبوا من الرشطي حينها أن يساعدهم عىل مغادرة البالد

ُوعىل صعيد الزعم أن السبب وراء تردي وضع منامات العمال يعزى إىل منع اإلدارة من دخول سكن العمال، 

 أيام عىل توقف 10القول أن باحثي منظمة العفو الدولية قد دخلوا سكن العمال للمرة األوىل بعد ميض فينبغي 

وظهر بوضوح أنه قد مرت أشهر عىل استمرار وجود العديد من املشاكل التي الحظها باحثو .  العمال عن العمل

 . الة املراتب، وعدم توفر أجهزة التكييفاملنظمة من قبيل تخزين مواد البناء إىل جانب منامات العمال، وتردي ح

ًوأخريا، فتود منظمة العفو الدولية اإلشارة إىل أن العديد من املسائل الواردة يف كتاب رشكة بي يس إس آي 

ً لم تذكر أبدا للباحثني أثناء إجراء املقابالت مع املعنيني يف الرشكة 2013ترشين األول / سبييشالتيز قطر يف أكتوبر ُ

 .   أثناء وقوع تلك األحداث2012 يف عام

 "بي يس إس آي"رد رشكات املقاوالت الرئيسة عىل األزمة يف رشكة 

وحينما نسافر إىل ).  كي نشتكي لهم من املعاملة التي نالقيها(ليس لدينا إمكانية اللقاء مع كربيات الرشكات "
 ."الخارج، يحدونا األمل بالحصول عىل يشء مختلف، ولكن هيهات هيهات

 264 2012ترشين األول / ، أكتوبر"بي يس إس آي"أحد موظفي رشكة 

ًتعاقدا ثانويا " بي يس إس آي"يف الوقت الذي شهد وقوع هذه األحداث، تعاقدت رشكة  للعمل عىل ) من الباطن(ً

رشوعني وأحد هذين امل.  مرشوعني رئيسيني عىل األقل من مشاريع اإلنشاءات التي تديرها رشكات اإلنشاءات الدولية
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، )هيونداي إي أند يس(هيونداي للهندسة واالنشاءاتالذي تديره رشكة " مرشوع تجهيز مدينة حمد الطبية"هو 

، أحد املشاريع التنموية ملؤسسة قطر الذي تديره "مركز السدرة للطب والبحوث"فيما كان املرشوع اآلخر هو 

تصلت منظمة العفو الدولية بتلك الرشكات وا".  كونرتاك"و" أو إتش إل لإلنشاءات"بشكل مشرتك رشكتا 

وبمؤسسة قطر لطرح القضية عليهم، وطلب الحصول عىل توضيح للسياسات واإلجراءات املعتمدة لديهم للحيلولة 

 .دون وقوع انتهاكات من هذا القبيل

 ) هيونداي إي أند يس(هيونداي للهندسة واالنشاءاترشكة :  مدينة حمد الطبيةمرشوع

هيونداي ُالذي تعد رشكة " تجهيز مدينة حمد الطبية"توفري العمالة الالزمة ملرشوع " ي يس إس آيب"تولت رشكة 

، "أشغال" مليون دوالر أمريكي من 534املقاول الرئيس فيه بعد أن رىس عليها العطاء بقيمة  للهندسة واالنشاءات

 :265واالستشارات عىل اإلنرتنتًمصلحة األشغال العامة القطرية، طبقا ملوقع رشكة هيوانداي للهندسة 

 1000 مرت مربع وتتضمن ثالث مستشفيات بطاقة استيعابية تفوق 450000تغطي مدينة حمد الطبية مساحة "

 ."رسير
266 

لرتتيب اجتماع مع  هيونداي للهندسة واالنشاءات، اتصل الباحثون بمكاتب رشكة 2012ترشين األول / ويف أكتوبر

 .الرشكة وطلب املساعدة منها

، وذلك  واالنشاءاتلقد اعرتى الباحثون القلق أثناء إجراء مكاملة هاتفية مع ممثل عن رشكة هيونداي للهندسة و

وعندما سأل الباحثون ".  ال يمكننا تحمل املسؤولية عما تقوم به تلك الرشكة؛ فهي مقاول من الباطن: "حينما قال

قاولني من الباطن الذين تعهد إليهم بتنفيذ أجزاء من حول ما إذا كانت رشكة هيونداي قد قامت بتفتيش عىل امل

قامت  للهندسة واالنشاءاتً، مضيفا أن "يقترص القيام بالتفتيش عىل الوزارة فقط: "املرشوع، قال ممثل الرشكة

 267. بإحالة الشكاوى التي وصلتها من عمال املقاول الثانوي إىل وزراة العمل، ولكن الرشكة لم تتخذ إجراء غري ذلك

تربز فيه  هيونداي للهندسة واالنشاءاتً، أرسلت منظمة العفو الدولية خطابا إىل رشكة 2013شباط / يف فرباير

لعمالها، وتطلب منها أن توضح حدود مسؤولية " بي يس إس آي"بواعث قلقها الجدية حيال معاملة رشكة 

وطالبت .  تابعني ملقاول من الباطن أم ال بغض النظر عما إذا كانوا –هيونداي تجاه جميع العاملني يف مشاريعها 

ًاملنظمة يف خطابها رشكة هيونداي بأن توضح سياستها بهذا الشأن، نظرا ألن املوقف الذي عربت عنه ييش بأنه 

قارص عن تلبية املعايري الدولية املقبولة ال سيما فيما يتعلق باملبادئ التوجيهية الصادرة عن األمم املتحدة بشأن 

 268. بمضمونه هيونداي للهندسة واالنشاءاتحقوق اإلنسان الذي تلتزم رشكة األعمال و

، ردت رشكة هيونداي عىل خطاب منظمة العفو الدولية برسالة تنص عىل أن الرشكة 2013آذار / ويف مارس

قد خاب ظنها "وأضافت أن الرشكة " ًتترصف بطريقة أخالقية عىل مستوى الرشكة وعىل املستوى الفردي أيضا"

ندما علمت بوجود ولو مجرد احتمالية بعدم احرتام مثل هذه املعاير، وأنها سوف تحرص بالتايل عىل اتخاذ الالزم ع

ترشين / لم يربزوا أي بواعث قلق قبيل أكتوبر" بي يس إس آي"وقالت الرشكة أن عمال رشكة ". بهذا الخصوص

هيونداي للهندسة القبيل بالفعل، لكانت رشكة لو كان تناهي إىل علمها وجود يشء من هذا "، وأنه 2012األول 

ًقد ترصفت حيالها نظرا ألن الرشكة دائمة الحرص عىل االمتثال لجميع القوانني وااللتزامات ذات  واالنشاءات

 ". الصلة
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يف الدوحة،  هيونداي للهندسة واالنشاءاتوقالت الرشكة أن سوء تفاهم قد وقع بني منظمة العفو الدولية وممثل 

ًموظفا صغريا يف املكتب املحيل وليس "  كان الذي من أعضاء إدارتنا، ال من مكتبنا املحيل وال من املقر الرئييس ... ً

بسبب صعوبات لغوية، وأنه كان يقود سيارته حني " ، ولم يفهم بشكل كامل األسئلة التي طرحت عليه"للرشكة

 :   طرحها

فنؤكد أنه كان يحاول التوضيح بالقول أن عمال رشكات بخصوص الترصيحات التي وردت عىل لسان موظفنا، "
وال يعني ذلك أن .  املقاولة الثانوية املسجلني يف قطر يخضعون إلرشاف وزارة العمل القطرية وإدارتها املبارشة

ال تعترب نفسها مسؤولة عما يقوم به مقاولوها من الباطن من أفعال؛ بل إن العكس  هيونداي للهندسة واالنشاءات
ًو الصحيح قطعا؛ إذ تعترب الرشكة نفسها مسؤولة عن أفعال هؤالء املقاولني طبعاه وعليه فالرشكة مستعدة .  ً

من الباطن  هيونداي للهندسة واالنشاءاتالتخاذ التدابري الالزمة للتأكد أن جميع املقاولني  الذين تتعاقد معهم 
 ."  ية والقيم األساسية التي تأخذ هيونداي بهايلبون متطلبات أحكام القوانني السارية واملعايري الدول

وعليه، .  واالنشاءاتواتضح أثناء الحديث معه يف الدوحة أنه كان أحد صغار موظفي رشكة هيونداي للهندسة  

 عقد لقاء 2012ترشين األول /  أكتوبر11 و10ُفلقد طلب الباحثون يف سياق اتصالني هاتفيني منفصلني أجريا يف 

ويظهر أن الواقعة تربز التحديات التي تعرتض عملية .  يف الدوحة هيونداي للهندسة واالنشاءاتة مع إدارة رشك

ترجمة سياسات الرشكة وآلياتها الخاصة باحرتام حقوق اإلنسان وصونها إىل واقع عميل يف سياق قطاع اإلنشاءات 

 .يف قطر

يف سيؤول عندما تم إشعارها بوجود  نشاءاتهيونداي للهندسة واالويمكن القول أن رد املقر الرئييس لرشكة 

إذ أخطرت هيونداي منظمة العفو الدولية بفتح .  ًقد كان ردا إيجابيا" بي يس إس آي"إدعاءات موجهة ضد رشكة 

  وأضافت الرشكة أنها حرصت واالنشاءاتتحقيق يف املوضوع تحت إرشاف املقر الرئييس لرشكة هيونداي للهندسة 

املنامات التي زارها باحثو منظمة العفو الدولية، وتأكدت من أن جميع عمالها يف موقع مرشوع عىل نقل العمال من 

 : كما قالت الرشكة ما ييل.  مدينة حمد الطبية يحملون تصاريح إقامة سارية املفعول

قق من لقد كانت سياستنا األمنية تقتيض، وال زالت، تفتيش جميع العمال لدى دخولهم إىل املوقع بغية التح"
وال يسمح لهم بدخول موقع املرشوع إذا لم يكن بحوزتهم مثل هذه .  حملهم لتصاريح إقامة سارية املفعول

 ". التصاريح

الذي لم يكن " بي يس إس آي" بأحد موظفي رشكة 2012ترشين األول / التقت منظمة العفو الدولية يف أكتوبر

ُنظمة نموذج إحالة طبي للحصول عىل العالج مهر بتوقيع يحمل ترصيح إقامة ساري املفعول، وأبرز لباحثي امل

كما أبرز العامل للباحثني فواتري عالج تثبت .  2012تموز / مرشفه يف مرشوع تجهيز مدينة حمد الطبية يف يوليو

عىل حد قوله اضطراره لسداد تكاليف فواتري العالج وزيارة الطبيب يف القطاع الخاص كونه لم يحصل عىل بطاقة 

بشأن التحقق من حمل  هيونداي للهندسة واالنشاءاتوقد يشري هذا األمر إىل أن سياسات رشكة .  ني صحيتأم

 .  ُالعمال لتصاريح إقامة سارية املفعول لم تنفذ بكامل حذافريها عىل الدوام

اء بمنع العمال عىل عدم االكتف هيونداي للهندسة واالنشاءاتوباإلضافة إىل ذلك، فتحث منظمة العفو الدولية رشكة 

من غري حملة تصاريح اإلقامة من دخول موقع املرشوع، بل وأن تعمد إىل التحقيق يف الظروف واملالبسات املحيطة 

 .بعدم إصدار تصاريح إقامة ألولئك العمال، ومتابعة األمر مع املقاول الثانوي املعني

إىل إخبار منظمة العفو الدولية أنها قد قررت  تهيونداي للهندسة واالنشاءاًويف خطوة القت ترحيبا، بادرت رشكة 
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ُرفع تكرار زياراتها التفتيشية واإلرشافية ملوقع مرشوع مدينة حمد الطبية جراء الشواغل التي أثريت عىل صعيد 

 :حيث قالت الرشكة" بي يس إس آي"ممارسات رشكة 

 وزيادة عدد الجوالت التفتيشية إىل عىل تطوير نظام التفتيش هيونداي للهندسة واالنشاءاتلقد حرصت رشكة "
ويشمل ذلك الزيارات التفتيشية .  املرشوع بغية الحرص عىل بقاء األمور متسقة وقيمنا الجوهرية كرشكة

 ."واملسوحات وتعيني موظفني يف موقع املرشوع متفرغني ملوضوع السالمة والصحة املهنية

هيونداي للهندسة لثانويني ألغراض التعاقد معهم، أوضحت وعىل صعيد سياستها العامة بشأن انتقاء املقاولني ا

 : أنها تعمد إىل ما ييل واالنشاءات

تأخذ إجراءات التقييم الداخيل يف الحسبان مدة قدرة املقاول من الباطن واملورد عىل االمتثال للمعايري الدولية "
متثال ملقتضيات بعض القوانني املحددة من ًاملعتمدة يف مجال العمل والعمال عموما، وكذلك مدة قدرتهما عىل اال

ويشمل ذلك األخذ بعوامل من قبيل قدرة املقاول أو املورد عىل توفري السكن املالئم .  قوانني العمل الدولية واملحلية
واملرافق الطبية وتأشريات الدخول وجوازات السفر وتصاريح اإلقامة للعمال، وكذلك القدرة عىل الوفاء بجميع 

 269." مات الرضورية الالزمة للحيلولة دون وقوع انتهاكات لحقوق اإلنسان والعملااللتزا

، وبالخطوات التي اتخذتها  واالنشاءاتوترحب منظمة العفو الدولية بالرد الذي قدمته رشكة هيونداي للهندسة 

الة منظمة العفو رس.  270للتحقيق يف الوضع، ورفع مستوى اإلرشاف والرقابة يف مرشوع تجهيز مدينة حمد الطبية

وثمة اجتماع مزمع بني منظمة .  2013أيار /  مايو25بتاريخ  هيونداي للهندسة واالنشاءاتالدولية إىل رشكة 

من أجل مزيد من النقاش بشأن املشاكل التي تمخضت عنها  هيونداي للهندسة واالنشاءاتالعفو الدولية ورشكة 

  ".بي يس إس آي"دراسة الحالة الخاصة برشكة 

 ومؤسسة قطر " كونرتاك"و" أو إتش إل"رشكتا : رشوع السدرةم

ُباإلضافة إىل ذلك يف مرشوع مركز السدرة للطب والبحوث الذي أحيل العطاء " بي يس إس آي"كما عملت رشكة 

اإلسبانية " أو إتش إل"بني رشكتي ) رشكة محاصصة(فيه عىل مقاول رئيس هو عبارة عن مرشوع مشرتك 

 حسب العقد الذي تصل 2008ولقد بدأت أعمال اإلنشاء يف عام .   ومقرها الواليات املتحدة271اك،لإلنشاءات، كونرت

 : وترد املعلومات التالية عىل موقع رشكة كونرتاك عىل شبكة اإلنرتنت272.  مليار دوالر أمريكي2.3قيمته إىل حوايل 

 عىل مرافق تعليمية طبية ومنشآت بحثية وسوف يوفر املركز رعاية طبية وفق أرقى املواصفات العاملية، ويحتوي"
وسوف تتكون املنشأة عند اكتمالها من تصميم ثالثي املناطق الستيعاب املرىض، ...  ُتعنى بالطب الحيوي

كما سيتضمن املركز خمس مرافق أساسية تؤوي .  رسير360والعائالت والعاملني بطاقة استيعابية قوامها 
ت الخاليا الجذعية، والتقانة املعلوماتية الحيوية، وأبحاث التصوير الوظيفي منشآت بحثية للطب الحيوي يف مجاال

 ، 273."والترشيحي، وأنظمة إدارة األنسجة، والجينومات الوراثية، وعلم الربوتينات الوراثية

 274.ُويذكر أن مؤسسة قطر التي تمول مرشوع السدرة، ترشف عىل جميع العنارص الداخلة يف مرشوع اإلنشاء

  ) OHL Construction(لإلنشاءات " أو إتش إل"رشكة 

ً إلحاطتها علما بما لدى املنظمة من 2013أيار من عام / يف مايو" أو إتش إل"خاطبت منظمة العفو الدولية رشكة 

، وكذلك من أجل طلب رد من لدنها ومعلومات أكثر "بي يس إس آي"بواعث قلق جدية حيال معاملة عمال رشكة 
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.  مية إىل الحيلولة دون ارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان قد تنجم عن عملياتها يف قطاع اإلنشاءاتعن سياساتها الرا

وأكدت الرشكة ".  ببواعث قلق كبرية"أيار بالقول أن املزاعم آنفة الذكر قد تسببت للرشكة / وردت الرشكة يف مايو

واسعة من السياسات التي وضعتها يف سبيل عىل التزامها باحرتام حقوق اإلنسان والعمال، وأشارت إىل طائفة 

ًعينت فريقا من فنيي املوارد البرشية للتحقيق يف كل نقطة "وقالت الرشكة أنها قد .  ضمان مراعاة املعايري الدولية

 275". وردت يف خطاب املنظمة املوجه إليها

ٍبخطاب ثان إىل منظمة العفو" أو إتش إل"، بعثت رشكة 2013حزيران / يف يونيو  الدولية وأرفقت به معلومات ٍ

 : حول جهودها الرامية إىل التحقيق يف املوضوع

املتعاقدة من الباطن " بي يس إس آي"لقد قمنا بزيارة بحثية إىل مخيم العمال املخصص إلسكان عمال رشكة "
بوجود مخالفات تناقض معنا، كما قمنا بزيارة مماثلة إىل املخيم التابع لرشكتنا بغية الوقوف عىل املزاعم املتعلقة 

ُولقد منع فريق دائرة املوارد البرشية لدينا من دخول مخيم العمال التابع .  أحكام القانون املحيل واملعايري الدولية
قد انتهى " أو إتش إل وكونرتاك"بزعم أن عقد العمل املربم مع املرشوع املشرتك لرشكتي " بي يس إس آي" لرشكة
يعمل لحساب رشكتنا يف " بي يس إس آي" د لكم اآلن عدم وجود أي عامل من عمالوبوسعنا أن نؤك.  قبل مدة

ولقد تأكدنا عقب زيارة املخيم التابع لرشكتنا يف قطر أن األحوال املعيشية .  مرشوع مركز السدرة للطب والبحوث
.   القانون الدويلللعمال املهاجرين وطريقة معاملتهم مالئمة وتراعي التعليمات واألنظمة القطرية ومعايري

 ."وباإلضافة إىل ذلك، فإن أعمال ضبط إجراءات األمن يف املكان خاضعة لرقابتنا

كما عرضت رشكة أو إتش إل ترتيب زيارة ملنظمة العفو الدولية ملخيم العمال التابع لها، كما رصحت بالقول 

 276". ًسوف نثمن عاليا استالم أية مالحظات أو تعليقات من طرفكم"

للتحقيق يف ظروف املعيشة يف مخيم العمال، " أو إتش إل"نظمة العفو الدولية بالجهود التي تبذلها رشكة ترحب م

 .عىل الرغم من أن الرشكة لم تعد من املقاولني الثانويني املتعاقد معهم من الباطن يف هذا املرشوع

مطالبة إياها باملزيد من املعلومات " أو إتش إل"، ردت منظمة العفو الدولية عىل رشكة 2013أيلول / ويف سبتمرب

بي "حول اإلجراءات األخرى التي اتخذتها الرشكة يف سبيل طرح موضوع تعويض العمال املترضرين مع رشكة 

ُ، ال سيما أولئك منهم الذين أجربوا عىل إنفاق املبالغ التي حصلوا عليها كمكفآت نهاية الخدمة جراء "يس إس آي

قطر، وكذلك تعويض الذين اضطروا من العمال إىل دفع أجور العالج يف القطاع الخاص عدم قدرتهم عىل مغادرة 

عىل النظر يف كيفية تمكني عمال مشاريعها، ال " أو إتش إل"كما حثت منظمة العفو الدولية رشكة .  من جيوبهم

تصال بالرشكة مبارشة يف سيما تلك املنفذة منها من خالل االستعانة بعمالة من خالل مقاولني من الباطن، من اال

حال اإلخالل بمعايري العمل؛ كما حثت املنظمة الرشكة عىل توضيح التحرك الذي بوسعها أن تقوم به لدى السلطات 

  277.الوطنية والسفارات ذات الصلة واملنظمات املساندة يف حال وجود مخالفات ملعايري العمل

، وأكدت عىل التزامها باحرتام حقوق اإلنسان الخاصة 2013أيلول / الحقا يف سبتمرب" أو إتش إل"وردت رشكة 

قلقها وانزعاجها من سلوك مقاولنا الثانوي "بالعمال والتقيد بها، ورصحت أنها تشاطر منظمة العفو الدولية 

، ولكن الرشكة أضافت أنه ليس بوسعها أن تفرض "الذي ينم عن اإلهمال تجاه موظفيها)  بي يس إس آي(رشكة 

ًاالمتثال اللتزاماتها تجاه العمال نظرا لعدم وجود عالقة تعاقدية تربط الطرفني يف تلك "  إس آيبي يس"عىل 

أيلول /  سبتمرب19للمقاوالت موجهة إىل منظمة العفو الدولية بتاريخ " أو إتش إل"رسالة من رشكة . 278الفرتة

 تعلمها 2013ترشين األول /  أكتوبررسالة إىل منظمة العفو الدولية يف" أو إتش إل"ولقد أرسلت رشكة . 2013
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  )BWI(بقيام الرشكة بتوجيه دعوة إىل وفد يمثل نقابة العمال التابعة لالتحاد الدويل لعمال البناء واألخشاب 

قد كانت "ً، منوهة أن نتائج الزيارة "أو إتش إل"لزيارة موقع العمل يف السدرة وكذلك مخيم العمال التابع لرشكة 

/  أكتوبر19للمقاوالت املوجهة إىل منظمة العفو الدولية بتاريخ " أو إتش إل"رسالة رشكة .  279"إجابية جدا

 . ولقد وجهت الرشكة دعوة ملنظمة العفو الدولية من أجل عقد اجتماع ملناقشة املسألة.  2013ترشين األول 

  ) Contrack(رشكة كونرتاك 

، وأشارت إىل نتائج تحقيقاتها يف أوضاع العمال 2013يار أ/ خاطبت منظمة العفو الدولية رشكة كونرتاك يف مايو

أن تزودها برد ومزيد من املعلومات حول " كونرتاك"، وطلب من رشكة "بي يس إس آي"املوظفني لدى رشكة 

 .سياساتها الرامية إىل الحيلولة دون ارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان قد تنجم عن عملياتها

   280.، وطالبت منظمة العفو الدولية بأن تمتنع عن نرش ردها2013أيار / يويف ما" كونرتاك"وردت رشكة 

 مؤسسة قطر 

، خاطبت منظمة العفو الدولية مؤسسة قطر بشأن الوضع آنف الذكر، وذلك بصفتها املمول 2013تموز / يف يوليو

 ردت مؤسسة قطر ،2013ترشين األول /   ويف أكتوبر281.واملالك الرئيس ملرشوع مركز السدرة للطب والبحوث

لم تعد يف مرشوع السدرة منذ " بي يس إس آي"قد أكدا لها أن رشكة 282" ّمقاويل املرشوع املشرتك"بالقول أن 

يف أي مرشوع " بي يس إس آي"، وأضافت أن مؤسسة قطر ليست عىل علم بوجود عمال رشكة 2013أيار / مايو

 .من مشاريع املؤسسة

 : ورصحت مؤسسة قطر بما ييل

إدارة املرشوع املشرتك للرشكتني أنهما ليستا عىل علم بحدوث التجاوزات الورادة أعاله، ومع ذلك رصحت "
فبوسعي أن أؤكد لكم أن فريق مدققينا سوف يرقب الوضع عن كثب فيما يتعلق بالعقد الحايل وغريه من العقود 

 283." لقطريالتي تربمها مؤسسة قطر، وذلك يف سبيل اكتشاف أية تجاوزات عىل القانون ا

وعىل الرغم من ترحيبنا بترصيحات مؤسسة قطر التي تشري إىل أنها تعكف عىل رصد وقوع مثل هذه االنتهاكات 

أو إتش "ًمستقبال، فينبغي عىل املؤسسة أيضا أن يكون لها دور أكرب مع املقاولني الذين تتعاقد معهم مثل رشكتي 

حرص عىل توافر آليات وإجراءات مناسبة لدى املقاولني يف هذه الحالة، وذلك من خالل ال" كونرتاك"و" إل

ًالرئيسني بحيث تحول دون وقوع مثل تلك االنتهاكات ثانية، وتخولها اكتشاف ضلوع املقاولني من الباطن يف 

 . ارتكاب مثل هذه املمارسات
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 وغيره قسري عمل دون العالم كأس مرافق بناء يمكن هل: 2022 قطر
 االستغالل؟ صنوف من

، نؤمن بحزم بأن 22نحن، في اللجنة العليا لقطر "
لجميع العمال المشاركين في مشاريعنا، وأولئك 

ِّالعاملين مع مطورين آخرين للبنية األساسية في قطر، 
ًحقا في أن يعاملوا على نحو يضمن رفاههم 

. وسالمتهم وأمنهم وكرامتهم، في جميع األوقات
للجنة العليا لقطر ًوهذا بالنسبة لي شخصيا، وبالنسبة 

 " قاطبة، أولوية قصوى22
 284 2013آب /، أغسطس)اللجنة العليا (2022األمني العام للجنة العليا لقطر 

يقول المدير إن باستطاعتك الذهاب إلى محكمة "
العمل، وباستطاعتك فعل ما تريد، ولن تستطيع أن 

 ."تمسني
، 2022املقرتحة لقطر " مجموعة فيفا العنقودية"ًسيشكل جزءا من ، الذي "شرياتون بارك"ِّموظف لدى مورد رئييس ملرشوع 

 285 2012ترشين األول /يتحدث يف أكتوبر

، قابل باحثو منظمة العفو الدولية مجموعة من العمال النيباليني الذين يعملون لدى 2012ترشين األول /يف أكتوبر

" شرياتون بارك"الدوحة، الذي سريبط ما بني يف " شرياتون بارك"رشكة تقوم بدور مورد كبري األهمية ملرشوع 

 286. عن طريق نفق تحت الكورنيش" مركز الدوحة للمؤتمرات"و

 : عىل ما ييل" الفيفا" الصادر عن 2022وينص تقرير تقييم العروض لقطر 

قيد (من املقرتح إنشاء مجموعة عنقودية للفيفا تضم املقر الرئييس للفيفا، ويقع يف مركز الدوحة للمؤتمرات "
، وجميعها ضمن محيط "الفيفا"وفندق لوفد " الفيفا"، وثالثة فنادق مجاورة تستخدم  إلقامة كبار ضيوف )البناء

فندق "و" منتجع شرياتون الدوحة"و" الفور سيزنزفندق "ًومن املقرتح أيضا استخدام ...  مرت400ال يزيد عىل 

 287." ولكبار الضيوف" الفيفا"كفنادق لوفد ) قيد البناء(وفندق برج مركز مؤتمرات الدوحة " املؤتمرات

كبري األهمية لتنفيذ عطاء كأس العالم قطر، إذا ما مىض العمل بمجموعة " شرياتون بارك"ولذا فسيكون مرشوع 



 للهجرة املظلم  الوجه

 القدم لكرة العالم كأس بطولة انطالق قبل قطر يف البناء قطاع عىل أضواء

 2013 الثاني ترشين/نوفمرب  الـدولية العـفـو منظمة MDE 22/010/2013: الوثيقة رقم

87 

 . وكبار الضيوف، كما هو مقرتح" الفيفا"وفنادق وفد " للفيفا"بما فيها املقر الرئييس العنقودية، " الفيفا"

. وقد ذكر عمال تحدثوا إىل منظمة العفو الدولية أنهم قد أمضوا يف البالد ما بني سنة واحدة وخمس سنوات

توريدات الرضورية  من أن صاحب العمل كان يقدم ال2013وتمكنت منظمة العفو الدولية من التأكد يف مطلع 

وذكر الرجال أن صاحب عملهم تورط يف طيف من املمارسات االستغاللية، . بصورة يومية" شرياتون بارك"ملوقع 

الطلب منهم الدوام يف نوبات عمل طويلة بشكل مفرط؛ وعدم : ًمخالفا القوانني واملعايري القطرية، بما يف ذلك

لب منهم العمل سبعة أيام يف األسبوع؛ وجعل العمال يدفعون تقليص ساعات العمل أثناء أشهر الصيف؛ والط

 . نفقات تجديد تصاريح إقامتهم؛ وعدم تزويدهم بمعدات السالمة الكافية

 ساعة يف اليوم، وعندما كانوا 12وذكر العمال أنهم يعملون يف نوبات عمل مطولة بصورة روتينية، تصل إىل 

، كانت معدالت هذه األجور متباينة، ولم يجر توضيح ذلك لهم يتقاضون أجورهم عن ساعات العمل اإلضافية

هذا رغم أنه ال يجوز، بموجب قانون العمل، أن يزيد الحد األقىص لنوبة العمل عن عرش ساعات، . بصورة مناسبة

 . شاملة الساعات اإلضافية

 ساعة يف موقع 12عمل من وقال العمال إنه كان يفرض عليهم أن يستمروا يف العمل يف أشهر الصيف وفق نوبات 

وتحظر أنظمة وزارة العمل تشغيل العمال يف . ِّاملورد، بما يف ذلك يف مناطق مكشوفة لحرارة الشمس الساطعة

 . آب/حزيران وحتى نهاية أغسطس/ًاألماكن املفتوحة يف منتصف النهار، اعتبارا من منتصف يونيو

وقالوا كذلك إنه يدفع لهم عن عملهم يف أيام الجمعة، ولكن . عوقال بعض العمال إنهم يعملون سبعة أيام يف األسبو

. إذا لم يعملوا أيام الجمعة األربعة عىل مدار الشهر ال ترصف لهم أجورهم اإلضافية عن أيام الجمعة التي عملوها

ية، ويوم يمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة األجر، ال تقل عن أربع وعرشين ساعة متتال"وبمقتىض قانون العمل، 

الجمعة هو يوم الراحة األسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا املناوبة، وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل 

العامل يف يوم الراحة األسبوعية، وجب أن يعوض عنه بيوم آخر للراحة وأن يدفع له عن عمله يف هذا اليوم ما يدفع 

من %) 150(ًه أجره األسايس املستحق له مضافا إليه زيادة تعادل له عن يوم الراحة األسبوعية العادي أو يدفع ل

 288". األقلأجره عىل 

وقال العمال إنهم كان يضطرون إىل دفع نفقات تجديد تصاريح إقامتهم، عىل شكل أقساط شهرية تحسم من 

 ترصيح إقامته وعىل الرغم من هذا، ذكر أحد العمال أنه اضطر إىل االنتظار سبعة أشهر قبل أن يصدر. أجورهم

ًوأخريا، تحدث العمال عن مشكالت يف توافر معدات السالمة، حيث قالوا إن الرشكة أعطتهم األحذية . الجديد

ويف وصفه لطبيعة مواقف الرشكة من العمال، قال أحد . ًومالبس العمل، ولكنها لم ترصف لهم الخوذ الواقية دائما

 : الرجال

 289". النيباليون يعاملون كالبقر"

 . منظمة العفو الدولية تتحفظ عىل ذكر اسم الرشكة التي كانت تشغلهم بناء عىل طلب العمالو

كيو "ورشكة " فينيس كونسرتكشن غراندز بروجكتس"، كتبت منظمة العفو الدولية إىل رشكة 2013أيار /يف مايو

الديار القطرية رشكة : "وهي رشكة إنشاءات مساهمة قابضة تضم رشكتني مساهمتني اثنتني" (دي يف يس

) ، وهي رشكة فرنسية قيادية يف مجال اإلنشاءات"فينيس كونسرتكشن غراندز بروجيكتس"و" لالستثمار العقاري

وأوضحت لهما ". شرياتون بارك"وهاتان هما الرشكتان الرئيسيتان املتعاقدتان عىل مرشوع ). الرشكة القابضة(
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واعرتفت بحقيقة أن عدم تمكنها من تحديد الرشكة . عمل يف مرشوعهماِّاملنظمة يف رسالتها املزاعم املتعلقة بمورد ي

ًتحديا صعبا" كيو دي يف يس"ِّاملوردة التي توظف الرجال مبارشة ستجعل مسألة متابعة األمر من جانب  وطلبت . ً

 290. ًاملنظمة لقاء مع الرشكة القابضة بغرض مناقشة املسائل بصورة أكثر تفصيال

شرياتون " بالقول إنه من غري املمكن أن تكون مثل هذه االنتهاكات قد حدثت يف موقع "كيو دي يف يس"وردت 

ً، نظرا لوجود معايري صارمة يف املوقع ملنع العمال من الدخول دون معدات الصحة والسالمة، وإن العمال ال "بارك

" كيو دي يف يس"وأكدت . يعملون لساعات إضافية فوق الحد الطبيعي أو تحت الشمس أثناء فرتات الحر الشديد

أنها قد بذلك قصارى جهدها لضمان أفضل ظروف عمل ممكنة لعمالها من خالل إجراءات السالمة يف مواقع 

 : إىل القول" كيو دي يف يس"ومضت . العمل

توفر أكاديمية كيو دي يف يس للتدريب للعمال التدريب عىل املهارات ذات الصلة لتحسني اإلنتاجية ومستوى "
ويتعني عىل املقاولني من الباطن الذين يتعاقدون مع كيو دي يف يس التقيد بسياستها يف مجال . دة والسالمةالجو

. الصحة والسالمة املهنية وبرامجها وإجراءاتها ومعايريها املساندة، وااللتزام بها، يف كل موقع من مواقع العمل
 ."  خارج مواقع البناء التابعة للرشكةوثمة تحسن يف مستوى تدقيق الحسابات ذات الصلة باألنشطة

ومخيم العمل التابع " أكاديمية التدريب"منظمة العفو الدولية إىل زيارة مشاريع الرشكة و" كيو دي يف يس"ودعت 

ويف وقت إصدار هذا التقرير، كانت الرتتيبات جارية للزيارة بغرض استكشاف أبعاد املزاعم املوجهة . لها يف قطر

 291. املعنيِّإىل املورد 

وتعرتف منظمة العفو الدولية بأن ما قامت به من توثيق لالستغالل يف العمل كان يحدث يف سلسلة التوريد وليس 

بيد أن املنظمة تشعر ببواعث قلق إزاء معاملة العمال يف سلسلة التوريد ملشاريع ". شرياتون بارك"يف موقع 

 . رئيسية

، يف "2022للجنة العليا قطر "و الدولية القضية كتابة مع األمني العام ، أثارت منظمة العف2013تموز /ويف يوليو

رسالة سلطت فيها الضوء عىل خطر انتهاكات حقوق اإلنسان التي تحدث يف سياق مشاريع البناء الرئيسية يف 

، لم يجب األمني العام بصورة محددة عىل 2012آب /ويف رده عىل منظمة العفو الدولية، يف أغسطس292. قطر

، إال أن "شرياتون بارك"وبينما ال تتوىل اللجنة العليا دور املدير املرشف عىل املرشوع يف موقع . تفاصيل هذه الحالة

ّالحالة تظهر مدى ما تحمله مشاريع البناء الكربى يف قطر من مخاطر تعرض العمال لالستغالل الشديد، بما يف 
 . 2022ة لعقد مونديال كأس العالم ذلك يف سياق مشاريع يمكن أن تكون ذات أهمية عضوي

 بليون دوالر 4َّوتقدر تكاليف برنامج إنشاء االستادات الرياضية لكأس الفيفا، الذي تديره اللجنة العليا، بنحو 

 حيث تقول بعض التقارير اإلعالمية أن املبارشة ببناء -وعندما تبدأ أعمال البناء يف هذه املشاريع293. أمريكي

 ستكون هناك مجازفة ال يستهان بها بأن يجري تشغيل العمال -294 2013ن أن تكون يف أواخر االستاد األول يمك

وللجنة . املشاركني يف العمل من قبل مقاولني أو موردين من عادتهم انتهاك الحقوق العمالية ملن يعملون معهم

 . العليا دور حاسم يف منع مثل هذا االستغالل، ولذا فهو يف غاية األهمية

  بشأن حقوق العمال2022ِّنظمي قطر خطط م

 مبادئ ينبغي عىل 10، الذي يتضمن "امليثاق العمايل "22، أكملت اللجنة العليا لقطر 2013آذار /يف مارس

إىل جانب القوانني القطرية ذات ... جميع املقاولني واملقاولني من الباطن املشاركني يف تنفيذ مشاريعها التقيد بها"
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املبادئ يف عقود اللجنة العليا، وستتم مراقبة تنفيذها برصامة وعىل نحو فعال من جانب وستكرس هذه . الصلة

 ". اللجنة العليا، ملا فيه مصلحة جميع العمال

آب /يف أغسطس" امليثاق العمايل"وقد زودت اللجنة العليا منظمة العفو الدولية باملبادئ العرشة التي يتضمنها 

 وبالقوانني القطرية ذات 2022لصحة والسالمة؛ والتقيد بمعايري التوظيف لقطر ا: ، وهي عىل النحو التايل2013

عمل السخرة، وعمل األطفال، (الصلة؛ واملساواة بني العمال؛ وضمان كرامة العمال؛ ومنع املمارسات غري القانونية 

حظر االنتقام من العمال ؛ وتوفري ظروف عمل ومعيشة آمنة وصحية؛ ودفع األجور يف مواعيدها؛ و)واالتجار بالبرش

الذين يمارسون حقوقهم بموجب معايري اللجنة العليا والقوانني القطرية؛ وتسهيل وصول العمال إىل املعلومات؛ 

، وأنه "رفاه العمال"وتؤكد اللجنة عىل أن امليثاق هو الجزء األول من برنامجها بشأن . وتوفري التدريب للعمال

 295. لية خاصة بالعمالُستتبع هذا بصياغة معايري تفصي

إن تاكيد اللجنة العليا عىل أنها سوف تلزم املتعاقدين معها بهذه املبادئ أمر إيجابي، رغم أن منظمة العفو الدولية 

إجراءات التوظيف؛ : ترى أنه سيكون من األمور الحاسمة تضمني أية رشوط وأحكام تعاقدية معايري تتعلق بما ييل

 النقابات واالنضمام إليها؛ وعدم إصدار تصاريح اإلقامة أو عدم تجديدها؛ ومنع وحقوق العمال يف حرية تكوين

 296. العمال من العودة إىل أوطانهم

 فالتنفيذ -ًإن اعتماد معايري حقوق اإلنسان ليس كافيا لذاته وبحد ذاته ملنع وقوع انتهاكات حقوق اإلنسان

ة اللجنة العليا عن خططها لضمان إنفاذ مثل هذه املعايري وقد سألت منظمة العفو الدولي. واملراقبة أمران حاسمان

 : ورد األمني العام للجنة العليا بما ييل. يف مشاريعها

الخطوة الثانية للجنة العليا يف اسرتاتيجيتها العامة (سيتم تكريس املعايري الخاصة بالعمال التابعني للجنة العليا "
ِّدنا، وستكمل هذه جميع القوانني القطرية ذات الصلة عن طريق يف عقو) لتحسني مستوى رفاه العمال يف قطر

ومحركنا يف ذلك هو الشفافية يف وضع هذه . اتخاذ خطوات إضافية ارتأت اللجنة العليا أنها تعزز رفاه عمالنا
ًمدها حاليا ويرجى أن تجدوا فيما ييل مراحل العملية التي نعت. املعايري، التي ستتضمن آلية صارمة للتنفيذ واملراقبة

 :يف وضع معايرينا

مراجعة وتقييم املعايري الراهنة للمارسات الفضىل إىل جانب املعايري املقرتحة من قبل املقاولني : 1املرحلة  
 املشاركني يف األعمال املبكرة، وذلك بغية االنتهاء من وضع معايري اللجنة العليا؛

 ا من قبل مستشار خارجي؛مراجعة املعايري املقرتحة للجنة العلي: 2املرحلة  

مراجعة املعايري املقرتحة للجنة العليا بالتعاون مع املنظمات غري الحكومية الدولية، ووزارة العمل، : 3املرحلة  
 التي تضم مختلف الهيئات الوطنية، بما فيها وزارتا الداخلية -"لجنة التنسيق القطرية لحقوق اإلنسان"و

 والخارجية؛

 عايري اللجنة العليا وتكريسها يف جميع عقود اللجنة؛استكمال م: 4املرحلة  

    297"  .مراقبة املعايري وتنفيذها من جانب مراقبي حسابات ألطراف ثالثة: 5املرحلة  

ًوليست لدى منظمة العفو الدولية حاليا أية معلومات بشأن املرحلة التي وصلت اللجنة العليا إليها، وما إذا كانت 
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 أن 4 إل 1وإذا ما أريد للمراحل من . استكملت قبل بدء أعمال البناء يف مرشوعات اللجنةهذه العملية ستكون قد 

 5ًتنفذ بالكامل، وطبقا للمعايري الدولية، فإن التحدي الحاسم الذي ستواجهه اللجنة العليا عند وصولها إىل املرحلة 

وسيكون من . ي حسابات األطراف الثالثةسيكون ضمان املراقبة والتنفيذ الكافيني لهذه املعايري من جانب مراقب

الرضوري أن تحافظ اللجنة العليا عىل التزامها بالشفافية، وأن تعلن التفاصيل كاملة بشأن طرق مراقبة وتنفيذ 

 . ، وطبيعة التدابري التي سيتم اللجوء إليها يف حال عدم تقيد املتعاقدين بمعايريها5املرحلة 

ًقد اعتمدتا الشفافية بشأن حقيقة أنهما تعمالن يدا بيد بشأن " مؤسسة قطر"و" 22اللجنة العليا لقطر "إن 

ِّ وهي إحدى أكرب املطورين يف البالد -"مؤسسة قطر"، نرشت 2013نيسان /ويف أبريل. املعايري الخاصة بالعمال

 بالعمال يف بيان صحفي  ميثاقها الخاص بها ومعايريها اإللزامية املتعلقني-ملشاريع البناء العالية القيمة والبارزة

 298". تكفل حقوق العمال"أكدت فيه أن املعايري 

، وتقول "املعايري اإللزامية"من خالل " تحدث تحوالت يف نوعية حياة العمال"بأن " مؤسسة قطر"وقد تعددت 

للجنة " زاميةباملعايري اإلل"وتنص املعايري عىل أن التقيد . ًإنها سوف تنشئ نظاما للدأب الواجب يف إطار املؤسسة

الرشط األهم يف انتقاء املؤسسة ملقاوليها ومقاوليهم من الباطن، ويف "العليا  وبالقوانني ذات الصلة سوف يعترب 

 299". استمرارها بالعمل معهم

وتستمد املعايري محتواها بصورة وثيقة من معايري العمل القطرية والدولية، عىل السواء، وتغطي مساحة عريضة 

، 2013تموز /، يف يوليو"مؤسسة قطر"وقد كتبت منظمة العفو الدولية إىل . ملتعلقة برفاه العمالمن املسائل ا

 ردت 2013ترشين األول /ويف أكتوبر300. لطلب املزيد من املعلومات حول سبل تنفيذ معايري اللجنة العليا

افدين املعني بالصحة والسالمة بفريقها لرفاه العمال الو"املؤسسة، حيث أوردت تفاصيل بشأن العمليات املتعلقة 

من حيث مراقبة العقود التي يجري التعاقد " من الطراز األول"، وقالت إنه )فريق رفاه العمال" (واألمن والبيئة

 :  فيها مع عمال مهاجرين، وإنه يقوم بدور مراقب داخيل مستقل للحسابات

ًة طرف ثالث، نظرا لعدم ملكية إدارة فريق رفاه يقوم هذا الفريق بدور آلية داخلية مستقلة للمحاسبة، وبمثاب"

ولدى دائرة السالمة التابعة . العمال ألية عقود للبناء مع عمال مهاجرين، أو مشاركته كطرف يف مثل هذه العقود
لفريق رفاه العمال مسؤوليات مستقلة ملراقبة الحسابات املتعلقة بمعايري الصحة والسالمة املهنية يف جميع مواقع 

ًناء التابعة للمؤسسة، وهذا يوفر فريقا شقيقا مؤهال من املختصني يف مراقبة الحسابات للمساعدة عىل مراقبة الب ً ً

ومن الواضح، من وجهة النظر العملية، أن فريقنا سوف يواصل العمل بجدية لعدة سنوات لالرتقاء . معايري الرفاه
عايري القانونية الكاشفة ألية تجاوزات موجودة، بأمل إدخال ًبالعقود املوجودة حاليا إىل مستوى الحد األدنى من امل

 301." وقد حققنا بعض النجاحات املرموقة يف هذا الصدد. تحسينات عىل هذه املعايري عىل أساس طوعي

كذلك إن أحد األعمدة الرئيسية ملقاربتها يتضمن التأكد من أن العمال الذين يشتغلون يف " مؤسسة قطر"وقالت 

د جرى توظيفهم بطريقة تحرتم األخالق املهنية، بما يف ذلك أن ال يتكبد هؤالء أية ديون لدفع رسوم مشاريعها ق

 . هجرتهم إىل قطر لاللتحاق بالعمل

وتعترب منظمة العفو الدولية أنه ". ًنطاق املهمة التي نتصدى لها ليس سهال"واعرتفت املؤسسة، يف ردها، بأن 

باألدوات والسلطة اللتني تمكناهم من " فريق رفاه العمال الوافدين"املؤسسة سيكون من األمور الحاسمة تزويد 

ًالترصف بصورة مستقلة تماما، كي يرتقوا باملعايري السائدة يف مشاريع املؤسسة ومع املقاولني الذين تتعاقد 

بدور النموذج اإليجابي ًواعتمادا عىل كيفية مراقبة املعايري وتنفيذها، فإن مبادرة املؤسسة يمكن أن تقوم . معهم
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ِّللمطورين اآلخرين يف قطر، فيما يتعلق بإقرار إجراءات فعالة للدأب الواجب ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان 

 . والتصدي لها يف مجرى عملياتهم التجارية

 2022الصحة والسالمة يف مواقع العمل لكأس العالم 

 CH2M"    إم هيل2يس إتش "عن مدير التأمينات يف رشكة، نقلت وسائل اإلعالم القطرية 2013نيسان /يف أبريل

Hill- قوله -22 وهي رشكة مقرها الواليات املتحدة وتتوىل إدارة الربامج ملشاريع البناء التابعة للجنة العليا لقطر 

ة ً شخصا سوف يلقون مصريهم أثناء بناء االستادات الرياضي14تقديرات فريقه تذهب إىل أن ما ال يقل عن "إن 

 302". لكأس العالم يف قطر

، طلبت منظمة العفو الدولية توضيحات حول 2013تموز /، يف يوليو"22اللجنة العليا لقطر " ويف رسالتها إىل 

الطريقة التي تم التوصل بها إىل هذا الرقم، وحول الفرضيات التي تم االستناد إليها فيما يتعلق بمعايري الصحة 

وساورت منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن هذا ربما يشري إىل أنه . س العالموالسالمة يف مواقع البناء لكأ

ويف رده عىل ذلك، قال . ليس بني أهداف  إدارة برامج اللجنة العليا تنفيذ برامج بناء خالية من اإلصابات املميتة

 :  ما ييل2013آب /األمني العام لإلدارة العليا يف أغسطس

إذ إن العديد من مشاريع :  إم هيل ، فأعتقد أن من املهم اإلشارة إىل السياق2 يس إتش أما بالنسبة لترصيحات"
والبيانات اإلحصائية املحلية لتوقع معدالت الحوادث " قانون هاينريتش"البنية األساسية الكربى سوف تستند إىل 

عىل تفحص البيانات " مة املهنيةالصحة والسال"ِّودرج املقدرون من املتخصصني يف مجال . واألرقام املتعلة بها
بيانات إحصائية إقليمية تاريخية "  إم هيل2يس إتش "وقد استخدمت . وتبيان االحتماالت اإلحصائية للحوادث

، عىل السواء، يف حساب توقعاته عىل نحو غري مخفف بشأن احتماالت الحوادث والوفيات يف "قانون هاينريتش"و
 إىل معدالت الحوادث املتوقعة واألرقام املتعلقة بالحوادث، فإن اللجنة العليا قد ًواستنادا. برنامج بهذه الضخامة

وتتضمن جهود . ألزمت نفسها باتخاذ الخطوات الالزمة لضمان عدم السماح لالتجاه التاريخي بأن يفرض نفسه
المة السلوكية، للس" الهدف صفر"اللجنة العليا من أجل تخفيف معدالت الحوادث والوفيات املحتملة برنامج 

ووضع معايري وممارسات للصحة والسالمة يف أعمال البناء ترتبط بمؤرشات رئيسية لألداء جرى تضمينها يف 
ًعقودها، وبرنامجا  مطورا لرفاه العمال يتمحور حول التوظيف عىل أساس مهني أخالقي، وممارسات يف التوظيف  ًّ

 303." تعرتف برضورة استخدام قوة عمل ماهرة ومؤهلة

 معايري العمل يف املشاريع ذات الصلة بكأس العالم والتي ال تخضع للجنة العليا 

سوف تنطبق عىل أعمال البناء املرتبطة " 22اللجنة العليا لقطر "حسبما فهمت منظمة العفو الدولية، فإن معايري 

تغطي جميع أعمال البناء ولكن هذه املعايري لن . بكأس العالم مبارشة، كاالستادات الرياضية ومالعب التدريب

وعىل وجه الخصوص، لن تخضع مشاريع رئيسية للبنية األساسية، من قبيل الطرق والسكة . املرتبطة بكأس العالم

الحديد، وكذلك منشآت اإلقامة اإلضافية التي يجري التخطيط لها لتوفري مساحات فندقية إضافية ملن سيحرضون 

 . يااأللعاب، لإلرشاف املبارش للجنة العل

وتشري العديد من القضايا التي تعرفت منظمة العفو الدولية عىل أبعادها من خالل أبحاثها إىل مشكالت هيكلية يف 

الطريقة التي تنظم السلطات القطرية بها توظيف وتشغيل العمال الوافدين، بما يف ذلك أوجه قصور يف نظام 

، سألت منظمة العفو 2013تموز / اللجنة العليا يف يوليوويف رسالتها التي بعثت بها إىل. الكفالة وقانون العمل
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الدولية عن الجهود التي تبذلها اللجنة العليا إلرشاك السلطات القطرية املعنية باملسائل ذات األهمية الحاسمة هذه، 

 : بالقولوردت اللجنة العليا . والتي ستؤثر عىل مئات اآلالف من العاملني يف مشاريع الدعم إلقامة كأس العالم

 'لجنة التنسيق القطرية لحقوق اإلنسان'بالنسبة للمرشوعات التي ال تخضع لسيطرتنا، نعمل بدأب، من خالل "
واالجتماعات الفنية مع املسهمني املعنيني، للتأثري عىل هذه املرشوعات وتشجيعها عىل تبني املمارسات الفضىل يف 

 304." مجال رفاه العمال

. وسواها من املؤسسات لتحسني ممارساتها املتعلقة بحقوق العمال" 22 العليا لقطر اللجنة"إننا نرحب بجهود 

فمن غري الكايف ". التشجيع"بيد أن اللجنة العليا، بحكم كونها هيئة تابعة للدولة، تستطيع فعل أكثر من مجرد 

 . عمالتشجيع إدارات املشاريع، وإنما يتعني عىل اللجنة العليا الطلب منها احرتام حقوق ال

ً رئيسا -ً عندما كان وليا للعهد– 2011وال بد من اإلشارة إىل أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمري قطر، كان يف 

ُوبحسب علم منظمة العفو الدولية، لم يعلن عن أي تغيري يف مجلس 305. 22ملجلس مديري اللجنة العليا لقطر 

ن رئيس الدولة هو الذي يرأس اللجنة العليا، فمن املنطقي توقع أن ًونظرا أل. املديرين منذ توليه مهامه كأمري للبالد

تكون اللجنة قادرة عىل العمل وفق درجة عالية من التنسيق مع الحكومة القطرية لضمان إجراء إصالحات واسعة 

 . النطاق لحماية حقوق العمال الوافدين

د بني عىل أكتاف العاملني بالسخرة، وخالف إن العالم الخارجي سوف يصدر حكمه فيما إذا كان كأس العالم ق

وسيستند هذا الحكم بالدرجة األوىل ليس فحسب عىل احرتام املعايري أثناء بناء . ذلك من رضوب االستغالل

ًاالستادات الرياضية ومالعب التدريب، وإنما أيضا عىل مدى احرتام وحماية حقوق العمال الذين يبنون مشاريع 

 سواء أكانت هذه مشاريع لبناء الطرق والسكة الحديد، أو لتشييد -رى الالزمة لنجاح األلعابالبنية األساسية األخ

ويف نهاية املطاف، فإن الطريقة الوحيدة لحماية حقوق جميع هؤالء العمال هي أن تقوم الحكومة . الفنادق

 وإلنفاذ التدابري الحمائية بإصالح جذري لنظام الكفالة للحد من السيطرة املفرطة ألصحاب العمل عىل موظفيهم،

 . لقانون العمل بصورة تفاعلية وإيجابية

 " الفيفا"دور 

 ." نرفع راية احرتام حقوق اإلنسان وتطبيق املعايري الدولية للسلوك كمبدأ لجميع أنشطتنا وكجزء منها"

 306 2013ترشين األول /األمني العام للفيفا يف حديث ملنظمة العفو الدولية، أكتوبر

بأن " الفيفا"، اعرتف "الكونفدرالية الدولية لنقابات العمال"، ويف سياق اجتماع مع 2011ت مبكر يعود إىل يف وق

وأكد . ثمة مسؤولية تقع عىل عاتقه يف التصدي ملسألة حقوق العمال يف سياق التحضريات لكأس العالم يف قطر

 : ملسألة حقوق العمال وقالآنذاك أنه سوف يعمل مع الكونفدرالية الدولية للتصدي " الفيفا"

 307." إن علينا مسؤولية تتجاوز تطوير كرة القدم وتنظيم مسابقاتنا"

قد قام بأية خطوات بالعالقة مع العمال الوافدين " الفيفا"ورغم انقضاء سنتني، ما زال من غري الواضح ما إذا كان 

دة تقارير عن استغالل خطري لقوة العمل، الصادرة يف اململكة املتح" الغارديان"وعندما نرشت صحيفة . يف قطر

. ، عدة ترصيحات يعرض فيها موقف منظمته2013ترشين األول /الفيفا، ستب بالتر، يف أكتوبر"أطلق رئيس 

 ":تغمض عينيها"ال تستطيع أن " الفيفا"ومن جهة أخرى يعرتف فيها بأن 
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 ."ننا وأن نقول إن هذا ليس من شأنناونحن ال نستطيع أن نغمض عيو. لسنا المبالني حيال ما بحدث اآلن"

ًليس مسؤوال، يف نهاية املطاف، وال يعتزم أو " الفيفا"بيد أنه أكد بوضوح، وعىل نحو متكرر من ناحية ثانية، بأن 

 : يستطيع التدخل إلحداث التغيري

فهذا ليس من .  والعديد منها رشكات أوروبية-حقوق العمال ستكون من مسؤولية قطر والرشكات العاملة هناك "
ومع ذلك فإمكانية تغيري األشياء ال تأتي عن . ، ولكننا ال نستطيع أن نغمض عيوننا'للفيفا'املسؤوليات األولية 

 308." 'الفيفا'طريق التدخل املبارش من جانب 

 :سيقوم بها" زيارة مجاملة"وأعلن التزامه بإثارة املسألة مع أمري قطر أثناء 

وسنقوم بمالمسة باعث القلق هذا، أي . 2022 يف زيارة مجاملة للتأكيد عىل كأس العالم سألتقي مع األمري الجديد"

 309."ظروف العمل، ولكننا لسنا األشخاص الذين يمكن أن يغريوا واقع األمور من الناحية الفعلية

ًويف نهاية األمر، أشار إىل أن ثمة وقتا طويال ملعالجة أمر حقوق العمال الوافدين ً : 

 310." ، وما زال أمامنا تسع سنوات2022لكثري من الوقت فيما يتعلق بقطر، فالحدث يف لدينا ا"

إلطالعه عىل املعطيات األولية " للفيفا"، كتبت منظمة العفو الدولية إىل األمني العام 2013ترشين األول /ويف أكتوبر

ة املتعلقة باملكان املقرتح للمجموعة التي توصلت إليها بشأن االنتهاكات يف قطاع البناء بقطر، بما يف ذلك الحال

عىل املعطيات العامة ملنظمة " الفيفا"ورد . ً، التي أوردنا وصفا لها يف هذا الفصل2022يف " للفيفا"العنقودية 

 . العفو الدولية دون تعليق عىل القضايا املحددة التي أثريت

ولكن 311".  مسامع السلطات العليا لقطرالسيد بالتر سوف يعرض هذا األمر عىل"عىل أن " الفيفا"كما أكد 

" للفيفا"ليس األولوية الرئيسية " 2022قطر "ًالرسالة أشارت أيضا، وبالتوافق مع ترصيحات لسب بالتر، إىل أن 

 : 2022ًيف الوقت الراهن، نظرا ألن هناك مسابقتني لكأس العالم قبل الوصول إىل 

 يف الربازيل وروسيا، إال أننا سوف نزيد 2018 و2014كأسا العالم عىل الرغم من أن محور عملنا الرئييس هو اآلن "
 ونعزز الحوار بينها وبني وزارة العمل القطرية ومنظمة '2022ِّاللجنة املنظمة املحلية لقطر 'من اتصاالتنا مع 

 312." العمل الدولية ومنظمات املجتمع املدني

اعرتف عالنية بأهمية حقوق العمال الوافدين يف قطر، قد " الفيفا"إن منظمة العفو الدولية ترحب بحقيقة أن 

ولكن ثمة جوانب بعينها من مقاربة . ّوبنية الرئيس إثارة هذه املسألة مع السلطات القطرية عىل أعىل املستويات

 . للمسألة تظل تثري بواعث قلق لدينا" الفيفا"

 ليست من مسؤوليته وأنه ال يستطيع تغيري املتكررة بأن املسألة" الفيفا"وعىل وجه الخصوص، تشري افرتاضات 

األشياء، إىل أن الهيئة التي تدير شؤون كرة القدم يف العالم ربما تعتقد أن إثارة املسألة مع سلطات الدولة أمر 

 تتجاهل أن 2022قبل " الكثري من الوقت"ًوفضال عن ذلك، فإن تعليقات الرئيس التي يرى فيها أن هناك . كاف

دث اليوم، وأنه سيجري التعاقد مع مئات اآلالف من العمال للعمل يف قطاع البناء القطري يف االنتهاكات تح

ِّ، حتى يحول 2014وال يكفي االنتظار حتى يسدل الستار عىل كأس العالم يف الربازيل، يف . السنوات التسع املقبلة
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ع البناء التي ستقام يف سياق التحضريات عنايته نحو املخاطر املحدقة بحقوق اإلنسان واملتعلقة بمشاري" الفيفا"

 .  لكأس العالم يف قطر

والسلطات القطرية، لضمان " 22اللجنة العليا لقطر "االنخراط عن كثب، مع " الفيفا"ويف حقيقة األمر، يتعني عىل 

ني عىل ويتع. فمنع هذه االنتهاكات أمر ال يحتمل التأجيل. معالجة هذه األمور كمسألة تكتيس صفة االستعجال

أن يبعث برسالة قوية إىل السلطات القطرية وإىل قطاع البناء بأنه ال مناص من احرتام حقوق اإلنسان يف " الفيفا"

وال يمكن أن يقترص هذا عىل االستادات الرياضية ومرافق التدريب . جميع مشاريع البناء ذات الصلة بكأس العالم

ًيشمل أيضا الفنادق اإلضافية التي ستشيد، وكذلك وسائل املواصالت التي تديرها اللجنة العليا، وإنما يتعني أن 

 .      ُالرئيسية وغريها من مكونات البنية التحتية األساسية التي سوف تسند فعاليات كأس العالم
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ٌنظام يتيح محاصرة العمال .  5
 وإساءة معاملتهم

 "؟!أهذه هي القواعد القطرية"
 313 البناء والتشييد الذي يحاول العودة إىل وطنه أحد العاملني الهنود يف قطاع

إذا كانت العالقات سيئة بين العمال واإلدارة، فبوسع "
 "المدير استخدام جميع األسلحة لمعاقبة العمال

 314 2012ترشين األول / ممثل سفارة إحدى الدول املصدرة للعمالة، الدوحة، أكتوبر

الحايل أشكال اإلساءة التي يتعرض لها العمال املهاجرون استعرض الفصالن الثاني والرابع من التقرير 

ويعرض الفصل الحايل تحليال للعوامل الكامنة يف النظام ككل والتي تقود إىل .  يف قطاع البناء والتشييد) الوافدون(

 .وقوع أشكال اإلساءة أو تتيح ارتكابها

يات تمكنهم من استغالل موظفيهم؛ وما فمن جهة، يمنح نظام الكفيل عديمي الضمري من أرباب العمل صالح

.  صالحية منع رب العمل موظفيه من الحصول عىل إذن الخروج ملغادرة البالد إال واحدة من أشكال ذلك االستغالل

ُوبناء عىل هذه الخلفية، فال يتم تطبيق أحكام قانون العمل بشكل فعال، مع أنه القانون الذي يفرتض فيه أن يوفر 

ابري الوقائية للعمال؛ كما تعرتي قانون العمل عيوب وأوجه قصور خطرية، ال سيما استثناء فئات مجموعة من التد

بأكملها من العمال من نطاق الشمول يف مواده وأحكامه، ومنع العمالة الوافدة  من تشكيل النقابات أو االنضمام 

حب العمل لعدم استالم رواتبهم أو ومن جهة أخرى، فإن العمال الذين يحاولون تقديم شكاوى بحق صا.  إليها

جراء تعرضهم ألشكال أخرى من اإلساءة، يجدون أنفسهم يف مواجهة نظام عدالة يعرتيه الجمود وينطوي عىل 

 . الكثري من العقبات والعراقيل

 )السخرة(وصفة لالستغالل والعمل الجبري : نظام الكفالة
 ."يكون له كفيلُيجب عىل كل وافد منحت له سمة الدخول للدولة أن "

 315" قانون الكفالة"قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم 

تزيد الطبيعة األساسية من نظام الكفالة درجة اتكال العمال املهاجرين عىل الكفالء، األمر الذي يجعلهم عرضة "

 "لشتى أشكال االستغالل وإساءة املعاملة

 316 2012عىل التمييز العنرصي بشأن دولة قطر، املالحظات الختامية للجنة القضاء 

ُويعد نظام الكفالة الوسيلة التي تمكن عديمي الضمري من أرباب العمل يف قطر من التحكم بالعمالة الوافدة 

كما يمكن .  يف قطر) العمالة الوافدة(إذ تنطبق أحكام قانون الكفالة عىل جميع العمال املهاجرين .  املوظفة لديهم
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 317ىل أشكال مشابهة من هذا النظام يف باقي دول مجلس التعاون الخليجي الست أيضا العثور ع

قانون  (2009 لعام 4وترشف وزراة الداخلية عىل إنفاذ أحكام نظام الكفالة، وترد مواده يف متن القانون رقم 

ام العامل األجنبي بأن ويلزم هذا النظ").  قانون الكفالة"تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، أو 

ًيكون له كفيل واحد هو رب عمله يف الوقت نفسه وفقا ألحكام القانون، ويمكن للكفيل أن يكون شخصا طبيعيا أو  ً

وال يجوز للعامل أن يغري وظيفته أو عمله دون إذن .  ًمعنويا أي بصفته الفردية أو كرشكة تم تأسيسها يف قطر

وعليه .  ، فال يمكنه العودة إليها عىل كفالة جهة أخرى إال بعد ميض سنتنيومتى ما غادر العامل قطر.  كفيله

 .فيمكن أن يكون للكفالء الكثري من التأثري عىل حياة العمال املهاجرين

وقال عدد من مسؤويل الجهات الحكومية ملنظمة العفو الدولية أن الغرض من نظام الكفالة هذا هو ضمان 

  ولكن النظام يخلق يف واقع األمر عالقة غري متكافئة من منظور 318".ورب عملهاملوازنة بني حقوق العامل "

وإذا وصل .  ُالصالحيات؛ إذ تعد سبل التظلم املتاحة أمام العمال محدودة وغري فعالة يف حال تعرضهم لالستغالل

يهم اثناء فرتة ُالعمال إىل قطر ليجدوا أنهم قد تعرضوا للخديعة بشأن رشوط عملهم وأحكامه التي عرضت عل

استقطابهم للتعاقد معهم واستقدامهم، أو إذا تعرضوا لظروف عمل أو رشوط إقامة وسكن ييسء رب عملهم من 

ًخاللها معاملتهم، فيفاجئون أيضا أن أمر تغيري الوظيفة يظل حكرا عىل رب العمل  ً  أي الشخص الذي أساء –ُ

 .  ًمعاملتهم وحملهم عىل الرغبة يف تغيري الوظيفة أصال

 :  وعىل النقيض من أوضاع العمال، فيتمتع الكفالء بما ييل

 صالحية منع عمالهم من تغيري وظائفهم؛  

 وإمكانية منع العمال من مغادرة البالد دون الحاجة إىل تقديم املربرات أو املسوغات؛ 

متنع الوافد من ا"والحق يف إنهاء عقد العمل والطلب من السلطات إلغاء ترصيح أقامة العامل؛ ويف حال  

  319.ُفيلزم الكفيل حينها بإبالغ السلطات عن العامل كي تقوم برتحيله" مغادرة الدولة

، فيصبح قانون )التي سوف يرد تفاصيلها الحقا(وعالوة عىل عدم فعالية إنفاذ األحكام الخاصة بحماية العمال 

ُالوقت الذي كان ينبغي أن تتاح لهم فرصة الكفالة وسيلة إلجبار الناس عىل العمل يف ظل ظروف استغاللية، يف 

  .تقديم استقاالتهم والعثور عىل وظيفة جديدة أو مغادرة البالد

ويحتاج العامل إىل تعاون الكفيل كي يتسنى له إتمام جميع األوراق واملعامالت اإلدارية من قبيل إصدار ترصيح 

وكل من ال يحمل ترصيح إقامة ساري .  ن حملهااإلقامة أو تجديده؛ إذ ال يمكننهم التجول يف قطر بحرية دو

املفعول وبطاقة الهوية يواجه احتمال قيام الرشطة بإلقاء القبض عليه، وهي التي دأبت عىل استيقاف العمالة 

بل إن حصول األجانب عىل دروس يف تعليم قيادة السيارات .  الوافدة للتحقق من أوراقهم وتصاريح إقامتهم

 320. ًيل أواليستدعي موافقة الكف

حيث تستعمل الحكومة القطرية هذا املصطلح لإلشارة إىل " الهارب"ُويلزم القانون الكفيل باإلبالغ عن العامل 

). انظر القسم التايل(العامل الذي يرتك صاحب عمله دون إذن من أجل العمل لدى طرف آخر غري كفيله األصيل 

.  دفع غرامات باهظة وترحيله أو حتى إسناد تهم جنائية إليهُالذي يلقى القبض عليه احتمال " الهارب"ويواجه 

 ال سيما جراء االستغالل أو –ولقد اتضح ملنظمة العفو الدولية أن العمال قد يرتكوا أرباب العمل ألسباب عدة 
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 من ًومع ذلك، فال تقوم الحكومة بما يكفي للتحقيق يف ظروف وأحوال أولئك الذين يفرون هربا.  إساءة املعاملة

 321. املعاملة املسيئة يف العمل

ويف سياق بعض املقابالت التي أجرتها مع العمال املهاجرين يف قطر، اتضح ملنظمة العفو الدولية اتساع نطاق 

الصالحيات التي يمتلكها الكفيل إىل درجة أن بعض العمال قد شعر بعجزه عن الطعن يف السلوكيات املسيئة أو 

ففي إحدى الحاالت، عرض باحثو املنظمة القيام بإبالغ .  تي ينص قانون العمل عليهاحتى املطالبة بالحماية ال

السلطات الحكومية عن فداحة االستغالل الذي كانت مجموعة من العمال تتعرض له، ولكن العمال املترضرين 

قة لهم، وشعروا أن قالوا أنهم يحاولون التفاوض مع صاحب العمل عىل مغادرة البالد بعد استالم الرواتب املستح

 .   أي تدخل رسمي من شأنه أن يعرض هذه املسألة الحساسة للخطر

ويف معرض التعليق عىل األوضاع يف منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا، رصحت منظمة العمل الدولية يف عام  

 322". االعتماد عىل نظام الكفالة أمر إشكايل بالرضورة" أن 2013

 عىل مدى امتثال دولة قطر ألحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 2011صادرة يف عام ويف معرض تعليقاتها ال

، رصحت لجنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات )يف التوظيف واملهنة( بشأن التمييز 11

 : ًوالتوصيات قائلة

العامل إىل كفالة رب عمل آخر، واشرتاط الحصول تعرب اللجنة عن قلقها من استمرار فرض قيود عىل عملية نقل "
كما تعرب اللجنة عن خشيتها أنه يف ظل نظام الكفالة .  عىل موافقة الكفيل لذلك، مما يضع العامل يف مركز ضعف

ًالقائم، قد يمتنع العامل الذي يتعرض للمعاناة واملعاملة التمييزية عن التقدم بشكوى خوفا من قيام رب العمل 

ام منه، أو جراء عدم وضوح نتيجة الشكوى من حيث إذا ما كانت سوف تؤدي إىل تغيري الكفيل أم ترحيل باالنتق

 323". العامل

عدم كفاية آليات الحكومة املتاحة أمام العمال لتغيري وظائفهم بدافع تعرضهم لسوء املعاملة أو لوجود 

 دعوى قضائية 

، يمكن نقل كفالة العامل )خروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهمقانون تنظيم دخول و(وفقا ألحكام قانون الكفالة 

أو بشكل مؤقت يف حال وجود دعوى قضائية بني الكفيل " التعسف"بموافقة وزير الداخلية أو من ينيبه يف حال 

 324). العامل الوافد(واملوظف 

، فلقد تقدم 2013آذار /  مارسًومع ذلك ووفقا للبيانات التي أرسلتها إدارة حقوق اإلنسان يف وزارة الداخلية يف

 211ُ منهم فقط فيما منح 49 لطلبات لنقل الكفالة، وصدرت املوافقة عىل طلبات 2012 أشخاص يف عام 607

وبالنظر إىل وجود ما يربو عىل .  وال تتوافر املزيد من التفاصيل لهذه األرقام.  ًآخرين موافقة عىل نقل الكفالة مؤقتا

 باملائة من العمالة الوافدة فقط هم 0.02، فيمكن القول أن 325ني ألف عامل أجتبي يف قطر مليون وثالثمائة وثمان

 . من حصلوا عىل مساعدة وزارة الداخلية إلصدار املوافقة عىل نقل الكفالة بشكل دائم أو مؤقت

ات املسحية الواردة إن هذا العدد الضئيل من نقل الكفاالت عرب اآللية املشار إليها ليتناقض بشكل صارخ مع البيان

كما تشري األرقام الصادرة عن الحكومة إىل إن اقتصار عدد الكفاالت املنقولة خالل عام واحد عىل .  يف الفصل الثالث

فعىل سبيل املثال، تظهر اإلحصاءات الواردة من املجلس األعىل للقضاء أن .   ليظهر مدى تواضع هذا الرقم260

 326.  قضية رفعها العمال ضد أصحاب العمل4272 مع 2011محكمة العمل قد تعاملت يف عام 
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ُفمن ناحية، يمكن أن يعزى ذلك إىل عدم علم العمال .  ولعل ذلك يثري تساؤالت خطرية حيال آلية عمل نقل الكفالة

وال .  بوجود هذه اآللية التي ينص قانون الكفالة عليها، ومع ذلك فال  يتم نرشها والتعريف بها عىل نطاق واسع

" كتاب الجيب للعامل"يسهل العثور عىل القسم املتعلق بها عىل موقع وزارة الداخلية اإللكرتوني، كما أنها ال ترد يف 

 327. الذي أعدته وزارة العمل وقامت بإصداره

وحتى بالنسبة ملن لديهم علم بوجود هذه اإلمكانية لنقل الكفالة، فإنهم يصطدمون باملعايري الضيقة التي تطبقها 

عىل ما يظهر، وهو أمر يتعزز عند معرفة أن أقل من نصف املتقدمني " تعسف الكفيل"زارة لتعريف مفهوم الو

بطلبات نقل الكفالة ينالون مرادهم، وأن الغالبية العظمة ممن يحظون باملوافقة ال يحصلون إال عىل نقل كفالة 

تي تعتمدها يف هذا الشأن، ولكن قال مدير إدارة ولم تقم وزارة الداخلية بنرش تعريفها للمعايري ال.  لفرتة مؤقتة

حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية ملنظمة العفو الدولية أن املعايري التي يوظفها هو للبت يف املوافقة عىل تحويل 

عدم توفر مكان إقامة الئق للعمال، وعدم : الكفالة من عدمها تشمل النقاط التالية دون أن تكون مقترصة عليها

مع أنه ذكر أن عدم سداد األجور لفرتة (م بأداء أي عمل، وعدم حصولهم عىل أجورهم ملدة تتجاوز الشهرين تكليفه

وسوء معاملة رب العمال ملوظفيه، وامتناعه عن إعطاء العمال إذن ) ُتقل عن شهرين قد تصنف يف باب التعسف

 328. الخروج الذي يتيح لهم مغادرة البالد

فهم كيفية االستفادة من إجراءات نقل الكفالة يف حال تعرضهم لإلساءة أو التعسف، ومع ذلك، فلو تسنى للعمال 

فينبغي أن تكون معايري ذلك مرتبطة بوقوع انتهاك للمعايري الدولية وأن تتم صياغتها بشكل رسمي، بما يف ذلك 

خاصة بكيفية تقديم  مع توضيح التعليمات ال–وبلغات مختلفة –نرشها عىل موقع وزارة الداخلية اإللكرتوني 

كما ينبغي نرش تلك املعايري يف أماكن تواجد العمالة الوافدة السيما عامالت املنازل بحيث يتسنى رؤيتها .  الطلبات

ويف الوضع األمثل، فينبغي أن يتم اإلعالن عن هذه املعايري عرب محطات اإلذاعة املحلية وباللغات التي .  بوضوح

 . ينطق العمال بها

قانون تنظيم دخول وخروج (ات املوجهة لقانون الكفالة االنتقاد

 )الوافدين وإقامتهم وكفالتهم
، دعت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف دولة قطر الحكومة كي تقوم 2007يف سياق تقريرها السنوي لعام 

ستطيع العامل وي) ... فرصة عمل(أو ) عقد العمل(بآخر يمكن أن نطلق عليه نظام "باستبدال نظام الكفالة 

االنتقال من عمل إىل آخر وفقا للعقد مثل حالة انتهاء عقد العمل أو إخالل رب العمل بالتزامه؛ أما إذا أخل العامل 

ويف عام 329". بالتزامه، فيحق لرب العمل اللجوء إىل إدارة العمل أو القضاء إللغاء العقد الجديد وطلب التعويض

ن الكفالة الحايل، رحبت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ببعض العنارص ، أي عندما أصدرت الحكومة قانو2009

توجهات جديدة من خالل إعادة النظر يف نظام "الواردة فيه، ولكنها أشارت إىل أنه كان يحدوها األمل يف اعتماد 

ىل استمرار وأشارت اللجنة عىل وجه الخصوص إ."  الكفالة للموازنة بني حقوق العمالة الوافدة وحقوق الكفيل

 330. العمل بنظام إذن الخروج كرشط ملغادرة البالد

الطبيعة "، رصحت لجنة إلغاء التمييز العنرصي أن 2012ويف معرض مالحظاتها الختامية حول قطر يف عام 

األساسية لنظام الكفالة تزيد من درجة اتكال العمال املهاجرين عىل الكفالء، األمر الذي يجعلهم عرضة لشتى 

 331". االستغالل وإساءة املعاملةأشكال 

، دعت املفوضية السامية لحقوق اإلنسان، نايف بيالي، دول الخليج إىل التوقف عن اشرتاط وجود 2010ويف عام 
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استبدال نظام الكفالة بقوانني عمل أكثر تحديثا من شأنها أن تحقق "ًكفيل للعمالة املهاجرة، منوهة أنه ينبغي 

ويف نفس السنة، دعت منظمة العمل الدولية دول الخليج إىل القيام 332". وق والواجباتالتوازن املنشود بني الحق

 333. يف نظام الكفالة لديها" بإصالحات رئيسية"

 " الهروب"تهمة ”
العمالة الهاربة أو " (الفرار"أو " الهروب"لم تتمكن منظمة العفو الدولية من العثور عىل تعريف دقيق ملفهوم 

 من قانون 11ويظهر أن املصطلح يشري إىل العمالة الوافدة املخالفة ألحكام املادة 334.  القطريةيف القوانني) السيئة

 ):قانون الكفالة(تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم 

عىل الوافد الذي رخص له يف الدخول أو اإلقامة لغرض معني أو العمل يف جهة معينة أال يخالف الغرض الذي "
ًن أجله، وعليه مغادرة البالد خالل تسعني يوما بعد انتهاء هذا الغرض أو العمل، أو يف حالة إلغاء رخص له م

 "اإلقامة ألي سبب 

ويواجه العمال املهاجرون الذين يخالفون أحكام هذه املادة عقوبة بالسجن تصل يف أقصاها إىل ثالث سنوات 

.  أو بإحدى هاتني العقوبتني)  دوالر أمريكي13731 أو ما يعادل( ألف ريال قطري 50وغرامة ال تزيد عىل 

إىل وزارة الداخلية )  دوالر1648( آالف ريال 6قوامها " تصالح"ويجوز للعامل املخالف األخذ بخيار دفع غرامة 

 –وإذا لم يقم العامل بدفع الغرامة، فيواجه حينها احتمال ترحيله أو مقاضاته جنائيا .  إذا كان قادرا عىل الدفع

 335. العامل أو فراره" هروب"ويظهر أن األمر يعتمد عىل الظروف واملالبسات الدقيقة املحيطة بعملية 

العمال تهدف إىل التهدئة من روع أرباب العمل تجاه احتمال تكبدهم " هروب"ويظهر أن إنفاذ أحكام منع 

 –وافقة من الكفيل األصيل خسائر مالية يف حال انتقال العمال إىل العمل لجهة أخرى دون سابق إذن أو م

، 2010ُويف دراسة أجريت يف عام .  ًوباملحصلة، يعامل أرباب العمل عمالهم كما لو أنهم كانوا أمالكا خاصة بهم

 : خلصت للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف دولة قطر إىل ما ييل

 هذا عىل واألسباب املربرات نفسً جميعا وساقوا الكفالة، نظام إلغاء يمكن ال أنه واملدراء العمل أرباب جميع أكد"
 ومغادرته املوظف أو العامل هروب عدم لضمان املتاحة الوحيدة اآللية أنها هو األسباب تلك أهم ولعل.  الصعيد

 336." وتدريبه العامل استقدام عىل املال إنفاق يف معاناة من العمل رب لقيه ما عقب الدولة ألرايض

لنتائج التي توصلت الدراسة إليها أن جميع أنشطة األعمال واملؤسسات االقتصادية يف وما يبعث عىل االنزعاج يف ا

ُالعمال وفق ما ورد، وهي لغة عادة ما تستخدم لإلشارة إىل " هروب"قطر تستخدم نفس املصطلح يف اإلشارة إىل 

 .ْالسجناء املدانني أو ضحايا االسرتقاق عىل أساس الدين

عمالة "ُة التي تربز يف طريقة تعامل السلطات مع األشخاص الذين تصنفهم عىل أنهم وثمة عدد من املشاكل الخطري

 ".هاربة أو سائبة

ُويذكر أن املعايري الدولية ذات الصلة تقر بحق كل شخص يف الحصول عىل فرصة لكسب عيشه من خالل القيام 

ُد، فيعد تجريم مغادرة املوظف لعمله وعىل هذا الصعي337. بعمل بمحض اختياره أو قبوله أداء العمل بملء إرادته

ولعل هذا هو .  دون موافقة رب العمل أمرا يتناقض كليا مع املعايري الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان والعمل

ُتوصيف األمر تحديدا فيما يتعلق بالقيود التي ينص قانون الكفالة عليها كونها تصادر حق العامل  يف ترك عمله  ً

 . بشكل مرشوع
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العمال يأبه بحقيقة أن بعض العمال الذين يرتكون العمل " هروب"ة عىل ذلك، فال يبدو أن إنفاذ أحكام منع وعالو

لدى أرباب عملهم يقدمون عىل هذا الفعل جراء تعرضهم لالستغالل الذي قد يرقى إىل مصاف العمل الجربي 

 .وغريه من رضوب اإلساءة) السخرة(

يف وزارة الداخلية ملنظمة العفو الدولية أنه ال يتم احتجاز الذين يرتكون الكفالء وقال مدير إدارة البحث واملتابعة 

ولكن تمكنت منظمة العفو الدولية من توثيق عدة حاالت 338. ُويرغبون بالعودة إىل بالدهم، بل تقدم املساعدة لهم

ا يكفي من الجهود من شهدت احتجاز عمال بتهمة مخالفة أحكام قانون الكفالة، وظهر أن السلطات لم تبذل م

 .أجل معرفة التفاصيل التي حملت العمال عىل ترك الكفيل

اإلساءة / وأجرت منظمة العفو الدولية مقابالت مع عمال من مختلف القطاعات قالوا أنهم قد تعرضوا للتعسف

تظار أن يتم عىل أيدي أرباب العمل، مما حملهم عىل الهروب منهم قبل أن يتم احتجازهم يف مركز اإليواء بان

ًويف إحدى الحاالت، فاتحت منظمة العفو الدولية مدير إدارة البحث واملتابعة بوزارة الداخلية خطيا 339. ترحيلهم

، وأوضحت املنظمة فيها استمرار احتجاز إحدى العامالت 2013نيسان /  أبريل11باملوضوع يف رسالة بتاريخ 

ولم 340. ر تعرضها لسوء املعاملة كانت ال تزال بادية عىل جسدهااملنزليات يف مركز الرتحيل عىل الرغم من أن آثا

وحتى وقت .  ًيكن من الواضح ملاذا كانت تلك املرأة قيد االحتجاز بدال من أن تتم معاملتها كإحدى ضحايا اإلساءة

 .  نرش التقرير الحايل، فلم تستلم منظمة العفو الدولية رد السلطات عىل رسالتها

عفو الدولية عن شواغل برزت من خالل قضية أحد العمال النيباليني الذي حاول مغادرة البالد كما عربت منظمة ال

من " لهروبه"ُ عقب تعرضه حسب ما زعم لسوء املعاملة قبل أن يتم احتجازه 2012ترشين األول / يف أكتوبر

لعامل ولجأ إىل إدارة البحث ولقد قيل ملنظمة العفو الدولية أنه بعد تعرضه للرضب عىل يد كفيله، فر ا.  كفيله

ووفق املعلومات التي وصلت إىل منظمة العفو الدولية، قال موظفو اإلدارة .  واملتابعة كي تساعده عىل مغادرة البالد

.  للعامل أن يعاود القدوم إىل اإلدارة يف مناسبة أخرى من أجل متابعة حالته، ولكن تم احتجازه قبيل ذلك املوعد
، حرص باحثو املنظمة عىل تزويد إدارة البحث واملتابعة بتفاصيل حالته، 2012ترشين األول /  أكتوبر14ويف 341

ويظهر أن  مدير اإلدارة قد اعترب .  من كفيله" بالهروب"ُوقال املوظفون أنه قد حررت شكوى بحق العامل تتهمه 

مت منظمة العفو الدولية أنه قد وعل342.  أن  املعلومات املحيطة بقضية العامل النيبايل غري ذات صلة باملوضوع

 . جرى فيما بعد ترحيل ذلك العامل إىل نيبال يف نهاية املطاف

 ألف أمر 12وقال مدير إدارة البحث واملتابعة بوزارة الداخلية لباحثي منظمة العفو الدولية أنه يصدر كل عام  

ويشكل ذلك 343.  ظل إجراءات قضائية منهم يف50ُترحيل ملخالفة أصحابها أحكام قانون الكفالة، وقبلت طعون 

وبالنظر إىل عدد العمال الذين ظهر وفق .   باملائة من إجمايل عدد العمال املهاجرين الذي تم ترحيلهم0.5أقل من 

بحوث منظمة العفو الدولية واملسوحات املستقلة أنهم معرضني ألشكال من االستغالل وإساءة املعاملة عىل أيدي 

م املتدني من عدد الطعون الناجحة أسئلة حيال مدى جدية الفرص التي يحظى العمال بها كفالئهم، فيثري الرق

 . للطعن يف أوامر الرتحيل الصادرة بحقهم السيما الحصول عىل املشورة القانونية املهنية

ن ُ، يستثنى م)25 و2املادتان  (2011ووفقا للقانون القطري بشأن مكافحة االتجار بالبرش الصادر يف عام 

العقوبات املنصوص عليها يف قانون الكفالة ضحايا االتجار بالرش بما يف ذلك األشخاص الذين يتم االتجار بهم 

، وقد يشمل هذا االستثناء أولئك املصنفني عىل أنهم "العمل الجربي أو السخرة أو االسرتقاق أو نحو ذلك"ألغراض 

العفو الدولية بوجود نصوص من هذا القبيل وتحث حكومة وترحب منظمة .  وفقا ألحكام قانون الكفالة" هاربني"

ولقد طلبت املنظمة الحصول عىل تفاصيل حول عدد األشخاص الذين شملتهم .  دولة قطر عىل إنفاذ أحكامها
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الحماية التي يوفرها النص املذكور، ولكن الحكومة القطرية لم تزود منظمة العفو الدولية بأي تفاصيل بهذا 

 . عىل نتائج بحوث املنظمة2013ترشين األول / ض ردها يف أكتوبرالخصوص يف معر

ُوقال رجل هندي يحتجز يف مركز الرتحيل ملنظمة العفو الدولية أنه استقدم للعمل يف بيت كفيله الذي اصطحبه  ُ

.  بعد خمسة أشهر من العمل يف قطر إىل الصحراء للعمل يف رعي اإلبل أيضا، وهو عمل شاق يف طقس حار جدا

.  وقال العامل الهندي أنه ترك عمله ذاك بعد شهر واحد دون إذن رب العمل، ورسعان ما ألقت الرشطة القبض عليه

.  يوما12 أيام أو 10وقال أنه قد مىض عىل احتجازه أربعة أشهر ويتوقع أن يتم ترحيله إىل الهند يف غضون 
 . االتجار بالبرشومن شأن إفادته إن صدق أن تشري إىل أنه كان ضحية من ضحايا344

وبانتظار إصالح قانون الكفالة، تويص منظمة العفو الدولية وزارة الداخلية باستعراض قضايا جميع العمال 

أو بتهمة ارتكاب مخالفات أخرى ألحكام قانون الكفالة، وذلك من أجل تقييم ما إذا " الهروب"املحتجزين بتهمة 

أو استغالل العمال وغريها من أشكال ) السخرة(أو العمل الجربي كان املحتجزون هم من ضحايا االتجار بالبرش 

 . اإلساءة

 إذن الخروج والعمال العالقون داخل قطر 
 ." بمغادرة البالد بصفة مؤقتة أو نهائية إال بعد تقديم إذن بالخروج من كفيل اإلقامة للوافدين ُيرصح ال"

 345 2009قانون الكفالة، 

ّإذ يشبه األمر بالعبودية...  لعمل بنظام إذن الخروج بشكله الحايلمن الصعوبة بمكان استمرار ا" وال يمكن أن .  ُ
 ."يظل األمر عىل هذا الحال

 346 2007رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جرب آل ثاني، 

اسبة لم ُويعد اشرتاط الحصول عىل إذن خروج من كفيل اإلقامة أحد املكونات الهامة لنظام الكفالة، وهو رشط باملن

 . ًيعد مطلوبا يف باقي دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر والسعودية

وفق نصوص القانون "إال " حرية األشخاص أو حركتهم"وينص الدستور القطري عىل عدم جواز تقييد 

 كل مرة ولكن وفقا ألحكام قانون الكفالة، يتعني عىل جميع الوافدين الحصول عىل إذن بالخروج يف347". وأحكامه

ويصدر إذن الخروج عقب قيام .   برصف النظر عن وجهة السفر أو القصد منه–يرغبون فيها بمغادرة قطر 

ويتمكن بعض الوافدين ممن يتقاضون .  الكفيل أو ممثله املعتمد بتقديم طلب بهذا الخصوص إىل وزارة الداخلية

درة البالد ألكثر من مرة، ولكن ال ينسحب ذلك رواتب كبرية من الحصول عىل إذن خروج صالح الستخدامه يف مغا

 .عىل الغالبية العظمى من العمال الذين يحصلون عىل إذن خروج صالح ملرة واحدة فقط

، بأنه لم يعد باإلمكان الدفاع 2007ًولقد أقر مسؤولون يف الحكومة القطرية علنا، بما يف ذلك رئيس الوزراء يف عام 

ومع ذلك، فلقد جرى االحتفاظ بهذا النظام عند صدور أحدث صيغة 348. لخروجعن استمرار العمل بنظام إذن ا

 .   2009من قانون الكفالة يف عام 

وأما أنصار استمرار العمل بنظام إذن الخروج، ال سيما أعضاء مجتمع األعمال واألنشطة االقتصادية الذين 

رصون عىل أن إذن الخروج ما هو إال  في349يزعمون أنهم مارسوا ضغوطا عىل الحكومة كي تستمر بالعمل به،

ال "ًوما انفكت وزارة الداخلية تؤكد علنا سهولة الحصول عىل إذن الخروج وأن األمر 350. إجراء إداري محض
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 –إال أن منح أرباب العمل صالحية الحيلولة دون مغادرة موظفيهم البالد 351". يستغرق أكثر من خمس دقائق

 .  عىل أن األمر أكرب من مجرد كونه شكليات إدارية ليؤكد–دون الحاجة إىل تربير ذلك 

إذ .  وترى منظمة العفو الدولية أن نظام إذن الخروج بشكله الراهن يمثل انتهاكا للحق يف حرية الحركة والتنقل

ا يف يحق لكل فرد أن يغادر أية بالد بم"  من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل أنه 13ينص البند الثاني من املادة 

ُوأما االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي التي تعد ".  ذلك بلده كما يحق له العودة إليه

 ): د(من الفقرة ) 2(قطر إحدى الدول األطراف فيها، فتتضمن مادتها الخامسة النص التايل، ال سيما البند 

اء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنرصي والقض"
الحق يف مغادرة أي ... بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثني يف الحق يف املساواة أمام املحاكم، وال سيما 

 ) التوكيد مضاف هنا وليس يف النص األصيل" (بلد بما يف ذلك بلده ويف العودة إىل بلده

 : ُبه، فينص امليثاق العربي لحقوق اإلنسان الذي تعد قطر إحدى الدول األطراف فيه أيضا عىل ما ييلوعىل نحو مشا

 .بلد عربي بما يف ذلك بلده ال يجوز بشكل تعسفي أو غري قانوني منع املواطن من مغادرة أي) 1"

 352" ن بلدهيف أية جهة م وال يجوز فرض حظر عىل إقامته يف جهة معينة أو إلزامه باإلقامة) 2

الحق بمغادرة البلد يجب "ويف تعليقها العام حول حرية الحركة والتنقل، رصحت لجنة حقوق اإلنسان األممية أن 

 353". أن يتضمن الحق يف الحصول عىل وثائق السفر الالزمة لذلك

 العمال الذين ٌوتصاحب صالحية رب العمل وقدرته عىل تقييد حرية حركة عماله آثار نفسية عميقة بالنسبة ألولئك

 .  يدركون طوال مدة عملهم داخل قطر أن رب العمل قادر عىل منعهم من العودة إىل ديارهم

وقال مسؤولو وزارة الداخلية ملنظمة العفو الدولية أنهم يساعدون العمال الراغبني يف مغادرة قطر إذا واجهوا 

 عىل استفسارات منظمة العفو 2013ن األول ترشي/ ويف معرض ردها يف أكتوبر.  مشاكل تحول دون قيامهم بذلك

 : الدولية بشأن نظام إذن الخروج، رصحت السلطات القطرية قائلة

لم يغفل القانون حماية املوظفني من النماذج السيئة من الكفالء، وهكذا فبوسع املوظف السفر دون إذن إذا كان "

 354.أو وفاتهاعرتاض الكفيل عىل ذلك أمرا غري منطقي، أو يف حال غيابه، 

بغض النظر عن اإلشارة إىل احتمال وجود أسس منطقية لحرمان رب العمل الشخص من حقه يف مغادرة البالد، 

فتعرب منظمة العفو الدولية عن رفضها قبول اإلدعاء أنه بوسع العمال مغادرة البالد بكل بساطة إذا رفض 

 . الكفيل منحهم إذن الخروج

لية، ثمة طريقتان يمكن للوافد الحصول من خاللهما عىل إذن الخروج إذا امتنع وعىل حد علم منظمة العفو الدو

 من قانون الكفالة عىل اإلجراء املتبع يف حال عدم تمكن الوافدين من 18ًأوال، تنص املادة .  الكفيل عن إصداره

 :الحصول عىل إذن الخروج من الكفيل؛ إذ يجوز للوافد حينها

دة بعدم وجود أحكام تحت التنفيذ، أو دعاوى مطالبة ضد الوافد، تصدر من املحاكم تقديم كفيل خروج، أو شها" 
ًاملختصة بعد ميض خمسة عرش يوما من تاريخ اإلعالن يف صحيفتني يوميتني ملرة واحدة عن تاريخ مغادرة الوافد 
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 ."ًالبالد، وذلك وفقا لإلجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير

ويتطلب خوض غمار هذه الرحلة .  ول أنه يصعب تطبيق هذا اإلجراء الذي يستغرق الكثري من الوقتوغني عن الق

وينطوي اإلعالن يف الصحف عىل الكثري من التكاليف التي ال يستطيع .  الطويلة من اإلجراءات إجادة اللغة العربية

ع حقوق اإلنسان يف قطر لباحثي منظمة وقال أحد الخرباء يف مواضي.  العمال تحملها وهم يف مثل هذه األوضاع

العفو الدولية أنه سمع بحاالت رفضت فيها الصحف نرش مثل تلك اإلعالنات لعدم معرفتها بوجود مثل هذا النص 

 355. يف القانون

ًوثانيا، يسعى العديد من العمال للحصول عىل مساعدة من إدارة البحث واملتابعة بشكل مبارش عندما ال ينجحون 

ويف مثل هذه الحاالت، .  ول عىل إذن الخروج، وعندما يقوم رب العمل باالحتفاظ بجوازات سفرهم لديهيف الحص

 .فللوزارة صالحية عمل ترتيبات مغادرتهم للبالد

ومع ذلك، فيكتنف الغموض آلية املساعدة التي توفرها إدارة البحث واملتابعة، وتتم تفاصيلها كافة باستخدام اللغة 

وال يظهر أن النظام مناسب لتأدية . طى العمال بموجبها مواعيد أكثر من مرة للقدوم إىل اإلدارةُالعربية، ويع

 . الغرض املنشود منه بالنظر إىل عدد الراغبني يف الحصول عىل مساعدة ملغادرة البالد

اطعني مسافة كبرية ويف بعض الحاالت أخرب العمال منظمة العفو الدولية أنهم توجهوا إىل إدارة البحث واملتابعة ق

من أماكن سكنهم عىل حسابهم الخاص، ومن ثم يكتشفوا أن موظفي اإلدارة ال يلقوا حتى نظرة عىل أوراقهم، مما 

وأما أفراد الجالية النيبالية الذين يمدون يد العون للعمالة .  يعني اضطرارهم للعودة يف يوم آخر لتسجيل قضيتهم

 عامل نيبايل يف إدارة البحث واملتابعة 200ولية أنه ثمة أيام يتواجد فيها حوايل املهاجرة فأبلغوا منظمة العفو الد

وقال .  ًمن اجل الحصول عىل املساعدة ملغادرة البالد، ولكن ال يتعامل املوظف إال مع عرشة منهم يوميا أو نحو ذلك

 مرة يف 18 إدارة البحث واملتابعة أحد أفراد الجالية النيبالية ملنظمة العفو الدولية أنه يعرف عن شخص توجه إىل

ُويذكر أن العمال ال يحصلون عىل أية مساعدة مالية من 356غضون سبعة أشهر يف معرض محاولته ملغادرة البالد 

 .السلطات القطرية خالل فرتة محاولتهم مغادرة البالد

ك يحاول منذ أشهر مغادرة البالد ولقد وثقت منظمة العفو الدولية تفاصيل حالة أحد املواطنني الهنود الذي ما انف

/ ُويف اليوم الذي كان يفرتض أن يغادر فيه البالد يف أواخر مايو.  دون أن يتمكن من الحصول عىل إذن الخروج

 ساعة قبل أن يقول له موظفو مطار الدوحة أنهم 36ُ، اضطر للبقاء يف املطار دون ماء أو طعام طوال 2013أيار 

ًي كان بحوزتهم أصال من أجل عمل ترتيبات مغادرته، وقيل له أنه ال يمكنه أن يستقل قد أضاعوا جواز سفره الذ

وقال لباحثي منظمة العفو الدولية أن عائلته استشاطت غضبا منه ألنهم اضطروا .  ُالطائرة إىل أن تحل هذه املسألة

ونظرا ألنهم لم .  عىل مسافة كبرية جدالدفع أجرة السائق النتظاره يف املطار لدى وصوله وجلبه إىل املنزل الذي يقع 

يكونوا قادرين عىل فهم مصاعب مغادرة قطر بشكل كامل، فلقد ألقى أفراد العائلة باللوم عىل هذا الرجل الهندي 

 .كونه وعد بالعودة يف موعد معني ولكنه تخلف عن املوعد

ًوعدا للمقابلة يف وزارة الداخلية بعد تقدم ُوبعد ثالثة أسابيع، ويف حالة من القنوط واليأس، منح الرجل الهندي م

منظمة العفو الدولية والجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بطلب بهذا الخصوص من أجل محاولة إزالة جميع العقبات 

حزيران /  يونيو16وقال أحد أفراد الجالية الهندية الذي حرض اللقاء يف .  التي تعرتض سبيل مغادرته البالد

واتضح أن جواز سفر : عامل الهندي أن املوظفني تمكنوا بعد بعض التأخري من توصيف املشكلة ملساعدة ال2013

، استقل الرجل 2013حزيران /  يونيو17ويف .  ُالرجل قد وضع بالخطأ يف امللف الخاص بالرعايا النيباليني
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 .الطائرة املتوجهة إىل الهند

وينبغي يف املقام األول .  ا لدولة قطر أكثر بساطة ورسعةينبغي جعل إجراءات خروج العمالة املهاجرة ومغادرته

إنجاز ذلك من خالل إلغاء اشرتاط موافقة الكفيل عىل خروج العامل بوصفه تقييد تعسفي للحق يف حرية التنقل 

ا ولكن وجدت منظمة العفو الدولية أن العمال املهاجرين غري القادرين عىل مغادرة البالد يواجهون عموم.  والحركة

كما تتعلق العقبتان الواردتان أدناه بقانون الكفالة أيضا، وتؤديان إىل .  عقبات متعددة ومتداخلة يف الوقت نفسه

 :محارصة العمال داخل قطر، ويتعني عىل السلطات القطرية بالتايل التصدي لهما

تجديد صالحيتها، مما عدم قيام أرباب العمل بإجراء الرتتيبات الالزمة إلصدار تصاريح إقامة العمال أو  

 ُيؤدي بالتايل إىل فرض غرامات كبرية يشرتط سدادها قبل مغادرة العمال البالد؛ 

 .ومصادرة أرباب العمل لجوازات سفر العمال وعدم إرجاعها إليهم 

 ُعدم تمكن العمال من مغادرة البالد جراء الغرامات التي تفرض عىل تصاريح اإلقامة غري سارية املفعول 

.  ُألحكام قانون الكفالة، يفرتض بصاحب العمل أن يحرص عىل حمل العمال لتصاريح إقامة سارية املفعولًوفقا 

عىل عدم )  دوالر أمريكي2747( ريال 10000ورصحت الحكومة ملنظمة العفو الدولية أنها تفرض غرامة قوامها 

 357إتمام إجراءات إصدار ترصيح اإلقامة 

 رعاية الصحية تصاريح اإلقامة والحصول عىل ال
يمكن أن تواجه العمالة املهاجرة عقبات كأداء يف االنتفاع بخدمات الرعاية الصحية يف غري حاالت الطوارئ جراء 

االستفادة من مرافق ) األجانب املقيمني(وكي يتسنى للوافدين .  عدم حرص الكفيل عىل إصدار إقامات أصولية لهم

 ريال 100يهم التقدم بطلب الحصول عىل بطاقة تأمني صحي لقاء مبلغ ُالرعاية الطبية يف دولة قطر، يشرتط عل

تتيح لهم دفع رسوم مدعومة إلجراء الفحوصات والتحاليل واالستشارات الطبية ناهيك عن إمكانية )  دوالر27.46(

ة عند استخدام بطاق% 80وتنخفض تكلفة رشاء األدوية بواقع .  إدخالهم املستشفيات الحكومية عند الحاجة

  وأما املريض الذي ال يحمل بطاقة تأمني صحي، فسوف تستويف املراكز الطبية منه 358.التأمني الصحي تلك

وال يمكن لغري حملة بطاقة التأمني الصحي الحصول عىل .  الرسوم كزائر وليس منتفع، وبأسعار القطاع الخاص

 .خدمات طبية مجانية إال يف الحاالت الطارئة

وعليه، فيؤدي غياب .  بطاقة التأمني الصحي دون وجود ترصيح إقامة ساري املفعولوال يمكن الحصول عىل 

ترصيح اإلقامة ساري املفعول إىل فرض قيود شديدة عىل إمكانية انتفاع العمال بنظام الرعاية الصحية 

الج ورشاء ولقد أجرى الباحثون مقابالت مع أربعة عمال يعانون كثريا لتأمني نفقات متابعة الع).  الحكومي(

األدوية بعد تعرضهم إلصابات أو أمراض نظرا الفتقارهم لبطاقات التأمني الصحي بعد أن تقاعس أرباب عملهم 

 أي –)  دوالر137( ريال 500ُوقال أحدهم أنه اضطر لدفع مبلغ .  عن إصدار تصاريح إقامة سارية املفعول لهم

 لقاء رشاء قارورة واحدة من دواء خاص وصفه الطبيب – ما يقرب من راتب شهر كامل بالنسبة للعديد من العمال

 359. وقال العامل ملنظمة العفو الدولية أن طبيبه قد تربع له باملال لرشاء الدواء الذي وصفه.  كعالج له

والتقى الباحثون بمئات العمال الذين تقاعس أرباب عملهم عن عمل اإلجراءات الخاصة بإصدار تصاريح إقامة 

 .لهم
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  جديدة خاصة بالتأمني الصحي ترتيبات

الذي قيل 360 بشأن نظام التأمني الصحي االجتماعي 2013 لسنة 7حزيران، أصدر أمري قطر قانون رقم / يف يونيو

، قال مسؤولون يف املجلس األعىل للصحة 2013آذار /   ويف مارس2016.361أنه سوف يدخل حيز التنفيذ يف عام 

حسني نطاق التغطية بنظام التأمني الصحي يف مختلف أرجاء قطر، من أنه وفقا لهذا القانون املعد بهدف ت

ومن املفرتض .  ُاملخطط أن يشرتط دفع أرباب العمل بدل تأمني صحي شامل قبيل إصدار ترصيح اإلقامة لعمالهم

.  أن يوفر نظام التأمني الصحي املزمع تغطية أكرب من تلك التي يوفرها نظام بطاقات التأمني الصحي الحايل

نظام التأمني الصحي الجديد سوف يشمل تغطية نفقات عالج جميع "أيار أن / ورصح وزير الصحة يف مايو

 .362"األمراض دون استثناء

ومع .  ويظهر أن القصد من رواء هذا القانون الجديد يتمثل يف زيادة عدد املقيمني املنتفعني بتأمني صحي مالئم

ويف حديث مع .  جديد ملشكلة العمال غري الحاصلني عىل تصاريح إقامةذلك، فلن يتصدى نظام التأمني الصحي ال

ّباحثي منظمة العفو الدولية، ادعت رشكات مخالفة أنها لم تقم بالعمل عىل إصدار تصاريح إقامة للعمال جراء ما 

 التأمني الصحي ويظهر أن تدابري نظام.  تعانيه من مشاكل يف التدفقات املالية ونظرا الرتفاع تكلفة القيام بذلك

وقد يؤدي ذلك إىل زيادة .  الجديد سوف تستويف مبالغ أكرب من صاحب العمل لقاء إصدار ترصيح اإلقامة للعامل

أعداد أرباب العمل املتقاعسني عن إصدار تصاريح إقامة أصولية لعمالهم، مما قد يجعل بالتايل الحصول عىل 

 . وبة للفئات املترضرةالرعاية الصحية يف غري حاالت الطوارئ أكثر صع

ومن أجل ضمان عدم تأثري هذه املشكلة عىل إمكانية استفادة العمال من نظام الرعاية الصحية، ثمة حاجة لوجود 

تنسيق وثيق ين وزارتي الداخلية والعمل واملجلس األعىل للصحة عىل األجل القصري، وذلك يف سبيل الحرص عىل 

 .   لصحية بقضية إصدار ترصيح اإلقامة من عدمهعدم تأثر حصول العمال عىل الرعاية ا

وأما عىل األجل الطويل، فينبغي عىل املجلس األعىل للصحة الحرص عىل أال تستبعد خططه املوضوعة احتمال إقدام 

أصحاب العمل عىل مخالفة القانون والتقاعس عن إتمام إجراءات إصدار إقامة لعمالهم، كونها ممارسة واردة، وال 

ًويف ضوء ذلك، فمن الوارد جدا أيضا أن يقوم أرباب عمل آخرون بالتقاعس عىل نحو .  ول أنها غري شائعةيمكن الق

مشابه عن رشاء تأمني صحي ملوظفيهم، أو أنهم قد يقومون بذلك ولكن يعمدوا بعدها إىل تحميل العمال التكلفة 

   .   اإلضافية واستيفائها من خالل االقتطاع من رواتبهم أو أجورهم

.  الذي يمكن ألي شخص دفعه من أجل إلغاء الغرامة" التصالح"ومع ذلك، فينص القانون عىل إمكانية دفع رسم 

عن كل يوم يمر دون وجود ترصيح إقامة ساري املفعول )  دوالر2.75( ريال 10ُويستوىف رسم التصالح بواقع 

 363. ) دوالر1648( ريال قطري 6000للعامل املعني وبحد أقىص يصل إىل 

ومع ذلك، فترص الحكومة عىل انتهاج سياسة تحول دون مغادرة العمال األرايض القطرية عند التخلف عند سداد 

ًمبلغ التصالح، وذلك وفقا ألحكام قانون الكفالة، وإن كانت الحكومة كما يظهر يف كتابها املوجه إىل منظمة العفو 

 من 56هذا، وتنص املادة .  جراءات إصدار اإلقامة لعمالهمالدولية تقر بوجوب محاسبة الكفالء عىل عدم إتمام إ

 : قانون الكفالة عىل أنه

ال يجوز للمتهم بإحدى الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون مغادرة البالد قبل سداد املبلغ املحدد للتصالح " 
 " بحسب األحوال
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بينما يمكن أن يكون الكفيل هو " املتهم" هو ًويظهر أن منع العمال من مغادرة البالد يفرتض حكما أن العامل

ُوينجم عن ذلك حالة يرتكب فيها الكفيل عمال مخالفا للقانون بينما يعاقب املوظف عىل فعلة .  ُاملالم يف واقع األمر ً

وعىل هذا النحو، فيبدو أن ذلك يعادل تطبيق القانون بشكل تعسفي، ويفاقم من االستغالل وسوء .  رب عمله

ًفعوضا عن حماية حقوق العمال املهاجرين، تساهم الحكومة يف زيادة حجم .   التي تعرض العامل لهمااملعاملة

 . االستغالل الذي يتعرضون له

ويقول العديد من أصحاب العمل أنه ال .  ًومن شأن األثر الناجم عن هذه السياسة أن يكون مدمرا بدرجة كبرية

مات املستحقة جراء املخالفات املرتبطة بتصاريح اإلقامة، ناهيك عن أن يمكنهم أو أنهم ال يرغبون يف دفع الغرا

قيمة الغرامة قد تكون أكرب بكثري مما يمكن للعامل دفعه خاصة، عىل سبيل املثال، عندما نعلم أن دخل العامل يف 

رب العمل عن ويعني ذلك أنه لو تقاعس .  ًشهريا)  دوالر165( ريال 6000قطاع اإلنشاءات يف قطر ال يتجاوز 

ًتجديد صالحية ترصيح اإلقامة الخاص بالعامل فسوف تتقطع بهذا األخري السبل يف قطر دون أن يكون قادرا عىل 

ُويف نهاية املطاف سوف يضطر بعض العمال إىل اقرتاض املال من أجل .  مغادرتها عىل الرغم من أنه ليس املالم

ة؛ وقد تقول بعض الرشكات لعمالها أنها سوف تسدد مبلغ سداد الغرامات بأنفسهم كي يتمكنوا من املغادر

 .  الغرامات املستحق عنهم، ولكنهم يدركون أن ذلك يعني باملقابل عدم حصولهم عىل أجورهم املستحقة من الرشكة

وينبغي عىل حكومة دولة قطر أن تراجع األسلوب املتبع يف إصدار تصاريح اإلقامة وتجديد صالحيتها، وذلك من 

إذ ال ينبغي منع .  ضمان عدم ترك حق الشخص يف حرية الحركة والتنقل عرضة لتقلب أهواء القطاع الخاصأجل 

 .أي شخص من مغادرة بلد من البلدان جراء قيام كيان أو شخص آخر بمخالفة أحكام القانون يف ذلك البلد

 مصادرة جوازات السفر بشكل غري قانوني 

قيام أرباب العمل بإعادة جوازات السفر إىل العمال عقب إصدار تصاريح اإلقامة  من قانون الكفالة 9تشرتط املادة 

ُونقل عن مدير إدارة البحث واملتابعة بوزارة الداخلية قوله أنه .  إال أن ذلك األمر ال يحدث يف العادة.  الخاصة بهم

ه إلدارة البحث واملتابعة وأن فيكمن للعامل حينها التوج"يف حال رفض صاحب العمل إعادة جواز السفر للعامل، 

ُوسوف تتخذ اإلجراءات بحق الكفيل كونه ال يمتلك الحق يف رفض إعطاء .  يتقدم بشكوى رسمية بهذا الخصوص

  364.العامل جواز السفر الخاص به

يف حينه، طرحت منظمة العفو الدولية قضية مجموعة من العمال 365ويف رسالة إىل وزير الدولة للشؤون الخارجية 

ذين وردت قصتهم يف الفصل الثاني من التقرير الحايل، وأوضحت املنظمة كيف أنهم سعوا للحصول عىل ال

مساعدة إدارة البحث واملتابعة بوزارة  الداخلية من أجل مغادرة البالد، ولكن قيل لهم أنه يتوجب عليهم إبراز 

. ن صاحب العمل قد رفض إعادتها إليهمًولم يتمكنوا من إبراز الجوازات طبعا أل.  جوازات السفر الخاصة بهم
وطلبت منظمة العفو الدولية توضيح السبب وراء عدم إنفاذ األحكام الخاصة بحظر مصادرة جواز السفر يف 366

 . ولم تحصل املنظمة عىل رد بهذا الخصوص.  هذه الحالة

ا عن تفاصيل قضايا قام أرباب ُوباإلضافة إىل ذلك، فلقد أثريت لدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق لدى سماعه

. العامل" هروب"العمل فيها بتسليم جوازات السفر الخاصة بعمالهم إىل وزارة الداخلية كطريقة لإلبالغ عن 
ًومن شأن ذلك الترصف أن يشري إىل أن موظفي الحكومة قد يقرون أحيانا مصادرة جواز السفر الخاص 367

تحرص عىل توجيه جميع الهيئات واألجهزة الحكومية إىل رضورة ويتعني عىل السلطات القطرية أن .  بالعامل

التحقيق يف ممارسات الكفيل الذي يأتي ليسلم جواز سفر عامله وتقديم شكوى بحقه، ومن ثم محاسبته عىل 

 .    من قانون الكفالة وغريه من القوانني ذات الصلة9مخالفة أحكام املادة 
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 آفاق إصالح قانون الكفالة 

 النساء السيما باألشخاص، باالتجار املعنية الخاصة املقررة أوصت ،2006 عام يف قطر لدولة زيارتها أعقاب يف

 الكفالة، نظام إلغاء برضورة "ُوعمان والبحرين قطر من كل إىل بها قامت التي البعثة صعيد عىل واألطفال

 قطر، دولة إىل املوجهة صياتهاتو معرض ويف368". أكرب بيرس العمل صاحب بتغيري املهاجرين للعمال والسماح

 العمال جميع بالنسبة الكفالة نظام إلغاء إمكانية يف قطر تنظر "بأن العنرصي التمييز عىل القضاء لجنة أوصت

 369". املهاجرين

إللغاء نظام الكفالة "، كشف وكيل وزارة العمل إلحدى الصحف القطرية عن وجود نية 2012أيار / ويف مايو

  ووفق فحوى الحديث الذي دار بني منظمة العفو الدولية 370".ُقد يربم بني العامل ورب العملواالستعاضة عنه بع

، توصلت املنظمة 2012ترشين األول / واملسؤولني، السيما مدير إدارة البحث واملتابعة بوزارة الداخلية يف أكتوبر

ً معيارية توقع مع العامل بدال من إىل فهم مفاده أن ترصيحات الوكيل تلك تشري إىل مقرتح يقيض اعتماد عقود ُ

ُالنظام املعتمد حاليا، وعىل أن ترتاوح مدة العقد املوقع ما بني سنة وثالث سنوات؛ ويسمح بموجبها للعامل بعد 

 371. انتهاء مدة العقد البحث عن عمل جديد مع رب علم آخر إذا رغب

وطلبت 372. فريق خرباء ملراجعة قانون الكفالة، أعلنت الحكومة القطرية تشكيل 2012ترشين األول / ويف أكتوبر

 الحصول عىل معلومات بشأن عملية املراجعة التي يقوم بها فريق 2013تموز /منظمة العفو الدولية يف يوليو

/ الخرباء هذا، ولكن لم تزود السلطات القطرية املنظمة بأية تفاصيل إضافية يف ردها الذي أرسلته يف أكتوبر

 .2013ترشين األول 

ولكن من ظاهر التغريات .  ولم تقم السلطات القطرية بنرش أية خطط تربز تفاصيل اإلصالح املزمع لقانون الكفالة

ًاملقرتحة، فال يبدو أنها سوف تؤثر تأثريا جوهريا يف الطبيعة اإلشكالية لنظام الكفالة، وإن كانت سوف تقلص من 

وقد يحتفظ رب العمل بالقدرة عىل منع .  لكفيل وتحكمه فيهاملدة الزمنية التي يظل العامل فيها خاضع لسيطرة ا

العامل من املغادرة أو االنتقال إىل كفالة رب عمل آخر طيلة فرتة رسيان العقد املربم بني الطرفني، وعليه فسوف 

 .تظل احتمالية استغالل رب العمل للعامل قائمة طوال تلك الفرتة

 تقديم الشكاوى لدى وزارة الداخلية 
 شكوى 341، أتضح أن 2012ُ شكوى قدمت إىل إدارة حقوق اإلنسان التابعة لوزارة الداخلية يف عام 690بني من 

 كان أصحابها من حملة جنسية بلدان آسيوية من خارج – أي أقل من نصف إجمايل عدد الشكاوى املقدمة –فقط 

ن من تلك البلدان الغالبية العظمى من بلدان منطقة الرشق األوسط الناطقة بالعربية؛ ويشكل العمال املنحدرو

 373. إجمايل حجم العمالة األجنبية يف قطر

ولعل تواضع عدد الشكاوى يبدو أكثر إبهارا، إن جاز التعبري، عندما يتعلق األمر بأفراد الجالية النيبالية يف قطر؛ إذ 

ً عامال نيباليا فقط بشكاوى إىل هذه اإلدارة خالل عام 36تقدم  وقت الذي أفادت فيه سفارة نيبال ، يف ال2012ً

ويف معرض 374". كتقديرات متحفظة" ألفا، 400 و350بالدوحة أن عدد النيباليني العاملني يف قطر يرتاوح ما بني 

البحوث التي أجرتها، وثقت منظمة العفو الدولية تفاصيل عرشات القضايا الخاصة بعمال نيباليني تعرضوا 

ًفالئهم، وخصوصا عىل صعيد قضايا تقع ضمن دائرة اختصاص وزارة الداخلية ألخطر أشكال اإلساءة عىل أيدي ك

من قبيل حرمانهم من الحصول عىل إذن الخروج، ومصادرة جوازات السفر، والتقاعس عن متابعة إجراءات 

 . إصادار تصاريح اإلقامة
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اإلنسان يف وزارة الداخلية وعىل حد علم منظمة العفو الدولية، تتم جميع اإلجراءات املتبعة يف إدارة حقوق 

ًباستخدام اللغة العربية فقط، وهو ما يشكل عائقا رئيسيا أمام العمال اآلسيويني وال يظهر أنه ثمة قسم خاص .  ً

 .باللغة اإلنكليزية عىل موقع وزارة الداخلية اإللكرتوني

ٍقانون إشكالي ينفذ على نحو غير كاف : قانون العمل ُ ّ ٌ 
وال نملك أي مال لرشاء الطعام .   أشهر4رواتبنا منذ ) تم حذف اسمها هنا(دفع لنا رشكتنا ساعدونا رجاء، فلم ت"

 ."ُيرجى إرسال هذه الرسالة إىل من يمكنه مساعدتنا.  وإذا ذهبنا إىل مكتب العمل، فقد نفقد عملنا.  أو دفع اإليجار

 2013تموز / دولية عرب الربيد اإللكرتوني يف يوليونص رسالة من أحد العمال املهاجرين يف قطر وصلت إىل منظمة العفو ال
375 

سوف تتم مراجعة قوانني العمل القطرية حسب الحاجة من أجل حماية حقوق العمالة الوافدة ومعايري السالمة "
 ."الخاصة بهم، وذلك ضمن إطار حماية اجتماعية شامل، وبما يتسق واملعايري واألعراف الدولية

 376 2016-2011طنية لدولة قطر اسرتاتيجية التنمية الو

ولو تسنى .  ينص قانون العمل القطري عىل حقوق العمال األساسية، ويكلف أرباب العمل بمسؤوليات محددة

التطبيق املتسق واملستمر لكامل املعايري والقواعد واألنظمة الواردة يف القانون، لكان باإلمكان تحسني ظروف عمل 

 .   ولكن ثمة عوامل هامة عدة تحد من فعالية أحكام القانون يف حماية العمال.  كبريالعمالة املهاجرة يف قطر بشكل 

 التي تنص عىل استبعاد عدة فئات من العمال 3وتكمن إحدى املشاكل الجوهرية التي يعاني القانون منها يف املادة 

ّنزليني، جلهم من النساء  من العاملني امل132000املهاجرين من رسيان أحكام قانون العمل عليها، ال سيما  ُ
ولكن حتى بالنسبة للعمال الذين ترسي عليهم أحكام قانون العمل، بما يف ذلك عمال قطاع البناء والتشييد، 377

ًفيحد اإلنفاذ غري الكايف من األثر الذي يمكن أن يحدثه قانون العمل، والذي يحظر أيضا تشكيل العمال املهاجرين 

 . للنقابات أو االنضمام إليها

 أوجه الحماية الرئيسية التي يوفرها قانون العمل 
 : يوفر القانون واملراسيم ذات الصلة أشكاال من الحماية القانونية الهامة للعمال عىل صعيد مجاالت عدة، بما يف ذلك

 12 ساعة موزعة عىل ستة أيام يف األسبوع، باإلضافة إىل 48ْوضع سقف لعدد ساعات العمل األسبوعية بواقع 

ْساعة عمل إضايف مدفوعة األجر يف بعض املهن، وحظر العمل يف املناطق املكشوفة يف الفرتات التي تشهد أكرب 

 ارتفاع لدرجات الحرارة يف اليوم أثناء فصل الصيف يف قطر؛ 

 وتحديد املعلومات الرئيسية التي ينبغي أن تتضمنها عقود تقديم الخدمة؛ 

العمال أداء أعمال تختلف عن تلك التي تم االتفاق عليها، مع بعض وحظر قيام أرباب العمل بالطلب من 

يف حال العمل املؤقت أو إذا كان العمل املطلوب ال يختلف كثريا عن العمل املتفق عليه أصال، "االستثناءات املحدودة 

 378" أو إذا كان ال ينطوي عىل إهانة للعامل رشيطة عدم تخفيض أجر العامل لقاء ذلك

يري الحد األدنى الواجب مراعاتها يف أماكن سكن العمال وإقامتهم، والرعاية الصحية التي يحصلون وتحديد معا

 379.عليها، واألمور املتعلقة بالصحة والسالمة يف العمل
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 المنازل وغيرهم من فئات العمال من الحقوق ) َمستخدمي(حرمان عاملي 
 – وكذلك بعض الفئات األخرى من العمال –ملنازل يف قطر عىل النقيض من عمال قطاع اإلنشاءات، ال يتمتع عاملو ا

ال ترسي أحكام هذا القانون عىل " :  من القانون عىل اآلتي3وتنص املادة .  بالحماية االسمية التي يوفرها القانون
  "ُالعاملني يف املنازل كالسائق واملربية والطاهي والبستاني ومن يف حكمهم .... 

ًن املنزليون وفقا ألحكام القانون القطري مجردين من الحماية القانونية الخاصة بحقوق ُوعليه، يصبح العاملو

العمال التي يكفلها القانون الدويل، ويعني ذلك أنهم ممنوعون من تقديم شكاوى بحق رب العمل أمام محكمة 

حد أعىل لعدد ساعات العمل ًوال يتمكنون بالتايل من املطالبة قانونيا بحقوقهم الجوهرية من قبيل وضع .  العمل

يوميا، والحصول عىل يوم عطلة، وإجازة سنوية، وإجراءات التظلم يف حال تعرضهم لإلساءة، وتوفري الرعاية 

 .الطبية لهم، والسكن املالئم

ًوقد يتم تحديد بعض من هذه الحقوق يف سياق عقود التشغيل أثناء فرتة االستقدام؛ وصحيح أنه من املمكن نظريا 

طلب العامل املهاجر إنفاذ بنود العقد من خالل رفع قضية مدنية، ولكن ينطوي األمر عىل تكلفة كبرية، وليس أن ي

وبينما .  ولم تسمع منظمة العفو الدولية بوجود قضايا من هذا القبيل.  ًذلك يف متناول العاملني يف املنازل قطعا

ٍيعد أسلوب إنفاذ أحكام القانون غري كاف حاليا، كما  سريد أدناه، فيمكن اعتبار القانون بمثابة أساس جوهري ُ

 .لحماية حقوق العمال

وعىل الرغم من أن أحكام قانون الكفالة ترسي عىل عاميل املنازل أيضا، فال يمكنهم تقديم الطعون أمام إدارة 

عاملني ضمن هذه وباملحصلة، يصبح ال.  عالقات العمل يف حال تعرضهم لإلساءة أو إذا تمت مخالفة بنود العقد

ُالفئات عىل وجه الخصوص عرضة الستغالل الكفيل وإساءة معاملته لهم؛ إذ ال توجد الكثري من الضوابط عىل ما 

.  يمارسه رب العمل من سلطة يف هذه الحال، باستثناء الضوابط املنصوص عليها يف نظام العدالة الجنائية

 طلب مساعدة من 300 إىل 200ًأنها تستقبل شهريا ما بني ورصحت املؤسسة القطرية ملكافحة االتجار بالبرش 

 380 .عاميل املنازل أو أقارب لهم
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الضغوط العاملية لحماية حقوق العاملني يف املنازل بموجب القانون 

 القطري    
جود تأسف اللجنة لعدم و: "، قالت لجنة مناهضة التعذيب ما ييل2012يف مالحظاتها الختامية بشأن قطر، يف 

وأوصت ". ترشيع بشأن العمل يحمي العمل املنزيل وتالحظ أن هناك مرشوع قانون قيد النظر بشأن خدم املنازل

ترشيعات عمل عىل وجه الرسعة تشمل العمل يف الخدمة املنزلية وأن تمنح خدم املنازل "السلطات باعتماد 

 381". يذاءاملهاجرين الحماية القانونية من االستغالل وسوء املعاملة واإل

 بشأن العمال املهاجرين أنه ينبغي 26يف توصيتها العامة " اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة"وأكدت 

ضمان الحماية للمهن التي تعمل فيها أغلبية من العامالت املهاجرات، من قبيل العمل املنزيل، "عىل الدول األطراف 

جر وأنظمة ساعات العمل والقوانني املتعلقة بالصحة والسالمة، وأنظمة عن طريق قوانني العمل، بما يف ذلك األ

وينبغي أن تتضمن القوانني آليات ملراقبة ظروف مكان العمل للنساء املهاجرات، وال سبما يف . العطل واإلجازات

 382." أنواع املهن التي يشكلن األغلبية فيها

 التعاون الخليجي، إىل جانب تبني منظمة العمل ، صوتت حكومة قطر، ومعها حكومات دول مجلس2011ويف 

 املتعلقة بالعمل الالئق للعمال املنزليني، التي تلزم الدول املصدقة، بني جملة أمور، عىل 189الدولية االتفاقية رقم 

 : القيام بما ييل

ًعمال عموما فيما يتعلق تتخذ كل دولة عضو تدابري ترمي إىل ضمان املساواة يف املعاملة بني العمال املنزليني وال"

بساعات العمل العادية وتعويضات الساعات اإلضافية وفرتات الراحة اليومية واألسبوعية واإلجازة السنوية مدفوعة 

 383." ًاألجر، وفقا للقوانني واللوائح الوطنية أو االتفاقات الجماعية، مع مراعاة السمات الخاصة بالعمل املنزيل

 ملنظمة العمل الدولية املتعلقة بالعمل 189 قطر عىل التصديق عىل االتفاقية رقم وتحض منظمة العفو الدولية

الالئق للعمال املنزليني، وأن تدمجها يف أحكام قانون األرسة وتضعها موضع التنفيذ يف القانون والسياسة 

 . واملمارسة

ًف تقر قانونا خاصا لتوضيح ، أن قطر سو2010وقد أعلن املسؤولون الحكوميون فيما سبق، وكان آخر ذلك يف  ً

 ويف استعراضه لتقريره أمام مجموعة العمل املعنية باملراجعة الدورية 384.العاملني يف املنازل" حقوق وواجبات"

 385 ". مرشوع قانون بشأن عمال املنازل... السلطات املختصة تنظر"، قال الوفد القطري إن 2009الشاملة يف 

 .  أي تقدم جوهري بشأن هذا القانون، وفق معرفة منظمة العفو الدوليةولكن لم تعلن الحكومة عن تحقيق 

ال حاجة لقانون للعامالت يف : "، إنه2013آذار /ويف حقيقة األمر، نقل عن مسؤول يف وزارة العمل قوله، يف مارس

ًنظرا ألن هناك عقدا موقعا بني الخادمة ومخدومها، وال حاجة لقانون... املنازل ً ً ."386 

، ولكنه رفض فكرة تحديد ساعات "حق للخادمة"ً املسؤول نفسه أيضا قوله إن يوم العطلة األسبوعي ونقل عن

 387". الخادمات ال يعملن ثماني ساعات يف اليوم"ًعمل العامالت املنزليات بثماني ساعات، قائال إن 

ون إزاء قانون ينظم توظيف باحثي منظمة العفو الدولية أنه منفتح" املجلس األعىل لشؤون األرسة"وأبلغ ممثلو 

بيد أنهم شككوا يف أسباب أن يتضمن . العاملني يف املنازل وأنهم قد شاركوا يف مناقشات لصياغة مثل هذا القانون
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ًمثل هذا القانون يوم إجازة أسبوعي إلزامي للعاملني يف املنازل، نظرا العتقادهم بأن العاملني يف املنازل يحصلون 

كما رفضوا االدعاء بأن العاملني يف املنازل يفتقرون إىل الحماية لحقوقهم . ا التدبري الحمائيعىل يوم عطلة دون هذ

 388. العمالية يف الوقت الحايل بموجب القانون القطري، ولكنهم لم يوضحوا طبيعة الحماية التي يكفلها القانون

ًن العاملني يف املنازل يتمتعون حاليا إن من غري املمكن ملسؤويل الحكومة القطرية التحدث عىل نحو معقول عن أ

وعىل ما يبدو فإن املوقف . ًيف يوم عطلة أسبوعي عندما ال يكون هذا مكفوال بموجب تدبري حمائي قانوني" بالحق"

، التي "16 -2011اسرتاتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر "القائل بأنه ليس ثمة رضورة للترشيع يتناقض مع 

 : تقول

مة مجموعة من األنظمة، بما يف ذلك معايري ورشوط، من أجل تحسني إدارة توظيف وتشغيل ستضع الحكو"
... وسيسند هذه الخطوة إىل اإلمام ترشيع جديد يغطي الحقوق القانونية للعاملني يف املنازل. املعاونات املنزليات

ات، وال سيما من حيث توضيح أبعاد ومن شأن إقرار أنظمة أقوى أن يحسن العالقة بني العائلة واملعاونات املنزلي

 389." املسؤوليات والواجبات بصورة أفضل

الحرمان من الحق في حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها وفي تكوين العمال المهاجرين 
 نقاباتهم العمالية

. بات العماليةإال للعمال القطريني بالحق يف تكوين الرابطات أو النقا" قانون العمل" من 116ال تسمح املادة 

لكل شخص "، التي تنص عىل أنه "اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان"من ) 1(20ويتناقض هذا رصاحة مع املادة 

لكل شخص حق "، التي تنص عىل أنه )4(23، واملادة "حق يف حرية االشرتاك يف االجتماعات والجمعيات السلمية

ويحول هذا الحظر دون رد العمال الوافدين ". ماية مصالحهإنشاء النقابات مع آخرين واالنضمام إليها من أجل ح

ًبصورة منظمة عىل املمارسات االستغاللية وغريها من اإلساءات التي يتعرضون لها عىل أيدي أصحاب عملهم، نظرا 

 . ملنعهم بحكم القانون من ذلك

، تتعهد الدول "ز العنرصياالتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التميي"من ) 1)(ه(5وبموجب املادة 

األطراف بتحريم التمييز العنرصي يف جميع أشكاله وبالقضاء عليه، وبكفالة حق كل شخص، دونما تمييز عىل 

بالحق يف تكوين النقابات "أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثني، يف املساواة أمام القانون، ويف التمتع 

االعرتاف بأنه إذا "عىل " للجنة القضاء عىل التمييز العنرصي "30صية العامة رقم وتنص التو". واالنضمام إليها

كان يجوز للدول األطراف أن ترفض منح فرص عمل لغري املواطنني الذين لم يحصلوا عىل تصاريح عمل، فإنه 

ات، ما أن تبدأ يحق لجميع األشخاص التمتع بحقوق العمل واالستخدام، بما يف ذلك حرية التجمع وتكوين الجمعي

 390". عالقة عمل وإىل أن تنتهي هذه العالقة

إعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ األساسية للحق يف "ويخالف هذا التقييد ما نص عليه مبدأ مهم كرسه 

 ومنها -، الذي يدعو جميع الدول األعضاء يف منظمة العمل الدولية إىل احرتام املبادئ والحقوق يف أربع فئات"العمل

  سواء أكانت من الدول -حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها، واالعرتاف الفعال بالحق يف املساومة الجماعية

ويتعني عىل السلطات القطرية ضمان االحرتام للحق يف حرية 391. التي صدقت عىل االتفاقيات ذات الصلة أم ال

الكونفدرالية الدولية "َّ، قدمت 2012أيلول / ويف سبتمرب.تكوين الجمعيات لجميع األشخاص املوجودين يف البالد

اللجنة املعنية "شكوى رسمية ضد قطر إىل " املنظمة الدولية لعمال البناء وأعمال التخشيب"و" لنقابات العمال

  وقالت الكونفدرالية الدولية إن وزير العمل السابق أبلغها يف392". بحرية تكوين النقابات ملنظمة العمل الدولية
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أن ال يتعرض ] الوزير[إذا ما أراد العمال إنشاء نقابة، فسيضمن " إنه 2012كانون األول /اجتماع عقد يف ديسمرب

 393". األشخاص الذين يقررون االنضمام إىل النقابة للعقاب

تضم موظفني " لجنة عمالية تأسيسية"، أدىل مسؤولون حكوميون بترصيحات علنية بأنه سيتم تشكيل 2011ويف 

وستكون مهمة هذه 394". نواة اتحاد عام للعمال يف قطر"القطاعني العام والخاص، وأن هذه سوف تكون من 

وستكون ". تقديم الخدمات املهنية واالجتماعية ألعضائها القطريني واملقيمني بغية تحسني ظروف العمل"الهيئة 

عيهم بحقوقهم وواجباتهم كجزء من الدعم للوافدين وتنظم الحمالت لتعزيز و"مستقلة عن وزارة العمل وتقدم 

وستقدم اللجنة الدعم للعمال واملوظفني وتساعدهم عىل ضمان حقوقهم التي ينص . التزام قطر بحقوق العمال

تناضل من أجل حقوق العمال " إىل أن الهيئة سوف 2013ويشري بيان صدر يف 395". عليها قانون العمل القطري

بان النزاعات، وستوفر العون القانوني للعمال أو من يعيلونهم كذلك لطلب وتساعدهم عىل االنتصاف من كفالئهم إ

 396". التعويض عن اإلصابات والوفيات ذات الصلة بالعمل

وتشري بيانات حكومية أخرى إىل أن اللجنة املقرتحة سوف تضم أعضاء قطريني فقط، وأنه سيكون من حق العمال 

 397.كونوا أعضاء يف الهيئة اإلدارية للجنةالوافدين التصوبت، ولكن لن يسمح لهم بأن ي

وبينما يمكن لبعض الخدمات التي قد . وال تتوافر معلومات تذكر حول الوقت الذي ستتبلور فيه هذه املقرتحات

توفرها أن تكون إيجابية للعمال بحد ذاتها، إال أن هذه اللجنة لن تلبي املعايري األساسية لحرية العمال يف تكوين 

 . فق ما حددتها االتفاقية ذات الصلة ملنظمة العمل الدوليةالجمعيات، و

 بأن يكونوا ممثلني يف اللجنة، - وفق بعض الترصيحات الحكومية-وتشكل حقيقة أنه لن يسمح للعمال الوافدين

 2إذ تنص املادة . ومستوى تدخل السلطات الحكومية يف تشكيل اللجنة، مثلبني خطريين فيها عىل وجه الخصوص

وأصحاب  للعمال: "عىل أنه" الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابيتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ا"من 

العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق يف إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن 

 ".ملنظمات، وذلك دون ترخيص مسبقذلك بغري قواعد املنظمة املعنية، الحق يف االنضمام إيل تلك ا

  الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي 87 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 2نص املادة [

كما إنه يظل من غري الواضح، يف ترصيحات املسؤولني، ما إذا كانت املساومة الجماعية من جانب العمال الوافدين 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحق يف " من 4إذ تنص املادة . شاء مثل هذه اللجنةستكون قانونية عقب إن

يجب عندما تستدعي الرضورة ذلك ورشيطة مناسبتها للظروف الوطنية "عىل أنه " التنظيم واملساومة الجماعية

ب العمل أو منظمات اتخاذ االجراءات الهادفة إىل تنمية وتشجيع استعمال املفاوضات الطوعية ما بني أصحا

 ".أصحاب العمال ومنظمات العمال بقصد تنظيم رشوط وظروف االستخدام عن طريق االتفاقيات الجماعية

فالقانون . لكفالة حرية تكوين النقابات لجميع العمال يف قطر" قانون العمل"وثمة رضورة لتعديل بعض عنارص 

ية تكوين الجمعيات لجميع العمال، سواء الوافدين منهم ًيف صيغته الحالية يفرض قيودا مشددة عىل الحق يف حر

ِّوعىل سبيل املثال، ومن ضمن أوجه القصور املخلة إىل حد كبري، ال يجوز إال لعمال املشاريع التي . أم مواطني البالد

حة لحماية  عامل تشكيل نقابة أو االنضمام إليها، بينما ال توجد هناك أحكام واض100يزيد عدد العاملني فيها عىل 

 . العمال من التمييز القائم عىل مناهضة العمل النقابي
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 عدم تنفيذ قانون العمل بصورة كافية
 ." وهم ال يراقبون الرشكات. الحكومة تراقب العمال"

 398مواطن نيبايل يساعد العمال الوافدين يف حاالت الضيق 

 من لها ورد وما شكاوى من رصدته ما أن إال العمالة، وحجم يتناسب ال املفتشني عدد بأن اللجنة إقرار ورغم"
 فيها لها ترد التي األحيان بعض يف تكتفي اإلدارة أن تظهر العمال، بحقوق املعنية املنظمات الدولية من تقارير
 الشكوى بموضوع خاصة مستندات من يقدمه بما واالكتفاء الرشكة لإلدارة، عن املسؤول استدعاء بمجرد شكاوى،

  ."الرشكة أوضاع قيبا مراجعة دون

 399 2012تقرير اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان لسنة 

 أغوار بعض املواقف العفوية لرشكات البناء تجاه معايري العمل وحقوق العمال، التي بدا 4 و3وقد سرب الفصالن 

لسلطات املفرطة ِّوبينما تفرس ا. أن بعضها يرى فيها مجموعة اختيارية من املبادئ التوجيهية، يف أحسن األحوال

التي يمنحها نظام الكفالة ألصحاب العمل هذه الظاهرة إىل حد ما، فإن مما ال يرقى إليه الشك أن غياب تطبيق 

ًقانون العمل بصورة تامة يشكل عامال حاسما أيضا ً ً . 

ترشين /ويف معرض ردها عىل مالحظات منظمة العفو الدولية فيما يتعلق بمشكالت عدم دفع األجور يف أكتوبر

 : ّ، بينت السلطات القطرية بصورة أساسية منهجها يف تطبيق قانون العمل بالقول2013األول 

تقوم الوزارة بعمليات تفتيش منتظمة لجميع الرشكات واملنظمات، ومراقبة الحسابات لضمان تلقي املوظفني "
آليل لجميع أنشطة الرشكة التي لم تدفع ويتم تطبيق تدابري عقابية إدارية يمكن أن تقود إىل اإلقفال ا. مستحقاتهم

 400." وقد تقدم الرشكات إىل املحكمة. أجور موظفيها يف مواعيدها

اإلدراج عىل "ُتشري إىل ما يدعى يف كثري من األحيان " إغالق جميع أنشطة الرشكة"وعىل ما يبدو فإن ممارسة 

ت للرشكات، بما يف ذلك منعها من توظيف أي  ما يعني توقف وزارة العمل عن تقديم أية خدما-"القائمة السوداء

وقد سألت منظمة العفو الدولية السلطات القطرية عن عدد أصحاب العمل الذين أدرجوا عىل . عاملني جدد

ًكما سألت املنظمة أيضا عن عدد أصحاب العمل الذين .  لعدم تقيدهم بمعايري العمل2012يف " القائمة السوداء"

ولم 401. هم حقوق موظفيهم املستحقة لهم بموجب قانون العمل يف السنوات الخمس األخريةًحوكموا جنائيا النتهاك

 . تقدم السلطات القطرية معلومات يف هذا الشأن

وتشري أبحاث منظمة العفو الدولية إىل أن التدابري التي تشري إليها السلطات القطرية غري كافية بأي صورة من 

 . وثمة عدد من األسس لهذا التقييم. ة ممارستها، لضمان احرتام حقوق العمالالصور، سواء بحد ذاتها أو يف طريق

 عدم توافر القدرات الكافية للتفتيش العمايل الدقيق

 مليون 1.5ًليس هناك عدد كاف من مفتيش العمل يتناسب مع حجم قوة العمل يف قطر، البالغ تعدادها تقريبا 

 113 أن عدد مفتيش العمل كان يف ذاك الوقت 2012ل يف إذ ذكر بيان صحفي صدر عن وزارة العم. شخص

 وطمأن 402.ً مفتشا آخر متخصصني بالتفتيش عىل معايري السالمة املهنية يف الرشكات32ًمفتشا، بينما كان هناك 

 بأنه يجري 2013آذار / ومارس2012مسؤولو وزارة العمل منظمة العفو الدولية يف اجتماعني عقدا يف أكتوبر 

 . 150زيد من املفتشني، رغم تأكيدهم بأن العدد ما زال حوايل تعيني امل
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 إنه 2013أيلول /ًويف ردها عىل االنتقادات الدولية ملعاملة العمال الوافدين، قالت وزارة العمل مجددا يف سبتمرب

ترشين األول / ونقل عن موظف كبري يف وزارة العمل قوله يف أكتوبر403.سوف يجري توظيف مفتيش عمل جدد

 404. 250ً مفتشا، ولكن ستتم زيادة هذا العدد إىل 150 إن عدد املفتشني آنذاك كان 2013

وتشري 405.  عملية تفتيش خاصة بالعمل46,624 قد شهدت إجراء 2012ًوطبقا لتقديرات وزارة العمل، فإن سنة 

منهم إنجاز أكثر من ، ما اقتىض 2012 عملية تفتيش يف 321هذه األرقام إىل أن كل مفتش عمل قد قام بما معدله 

وأكد مساعد مدير التفتيش يف وزارة العمل هذا، وأخرب منظمة العفو الدولية أنه . زيارة واحدة يف يوم العمل الواحد

يريد من املفتشني القيام بما ال يقل عن زيارتني تفتيشيتني يف اليوم، وأن بعضهم يتمكنون من القيام بثالث أو أربع 

 406. إن املفتشني يركزون معظم جهودهم عىل الرشكات التي يعرف عنها كثرة املشاكلوقال . زيارات يف اليوم

وبينما يلقى االلتزام الذي تظهره إدارة التفتيش لضمان تلقي كل رشكة زيارات تفتيش كل سنة، وفق ما تقتضيه 

ترحيب منا، تظل  الصادر عن وزير الخدمة املدنية وشؤون اإلسكان، كل 2005 لسنة 13 من املرسوم 16املادة 

ًحقيقة أن املفتشني يقومون أحيانا بثالث أو أربع زيارات تفتيش يف اليوم أمرا يثري بواعث قلق خطرية ً . 

إن العديد من املؤسسات أصحاب العمل يف قطر هي مؤسسات كربى وتتسم عملياتها املالية بالتعقيد وتضم عرشات 

ُوتظهر بحوث منظمة العفو الدولية أن التحقيقات يف . قع متعددةأو مئات العاملني الذين يعيشون ويعملون يف موا

ًانتهاكات العمل تستغرق وقتا طويال، وأن إجراء مقابالت تفصيلية مع طائفة واسعة من العمال، وأحيانا بلغات  ً

 إىل كما أن القيام بثالث أو أربع جوالت تفتيشية يف يوم واحد يرجح أن يؤدي. عديدة، أمر رضوري عىل األرجح

 " دقيقة"عملية موافقة 

 قال 2012ترشين األول /ففي أكتوبر. وثمة بواعث قلق إضافية بشأن مدى تواصل مفتيش العمل مع العمال

ولكنهم قالوا . مسؤولون يف وزارة العمل ملنظمة العفو الدولية إن مفتيش العمل يتحدثون إىل العمال أثناء زيارتهم

وبالنسبة ألغلبية املفتشني، الذين ال يتقنون أية لغة من . العربية واالنجليزية فقطًأيضا إن معظم املفتشني يتكلمون 

اللغات التي يتكلمها العمال املهاجرون، قال املسؤولون إنهم يأملون أن يتكلم أحد العمال اللغة اإلنجليزية أو 

 407.العربية

 يشغلون مناصب إدارية أو ليسوا من طاقم ووجدت منظمة العفو الدولية أنه ال أحد من عمال اإلنشاءات الذين ال

إن . يتحدث العربية أو اإلنجليزية باملستوى املطلوب الذي يؤهله لرشح شكوى عمل معقدة بشكل سليم" املوظفني"

هذا الحاجز اللغوي يثري تساؤالت خطرية حول املدى الذي يستطيع معه املفتشون فهم بواعث القلق التي قد يثريها 

 . عنهاالعمال والتعبري

وقد انتقدت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف قطر إجراءات التفتيش التي تتبعها وزارة العمل، وقالت يف تقريرها 

 :2012السنوي لعام 

 46,000عىل الرغم من أن اإلحصاءات التي قدمتها وزارة العمل تشري إىل أن مفتشني من الوزارة قاموا بأكثر من "
َّ، فقد وثقت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بعض املثالب التي اعتورت أداء إدارة 2012زيارة تفتيشية يف عام 

التفتيش يف وزارة العمل، واملتمثلة يف أنها ال تقوم بزيارة الرشكات للتأكد من أنها تحتفظ بالسجالت التي يقتضيها 
ًوبالفعل، ليس نادرا أن تكتفي إدارة . القانون، ومن التزامها بأحكام القانون وكذلك، إال إذا كانت هناك شكوى

التفتيش بدعوة ممثل الرشكة إىل مقر اإلدارة، وإعداد تقرير يستند إىل السجالت املقدمة إليها من قبل ممثل الرشكة، 
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 408."بدون الذهاب إىل مقر الرشكة نفسها والتحقيق يف املسألة عىل األرض

ًلية من أن يكون مفتشو وزارة العمل غري قادرين حاليا عىل ًإن هذا التقييم يعطي وزنا لقلق منظمة العفو الدو

 .إجراء تحقيقات شاملة يف انتهاكات حقوق العمل املعقدة واملتفشية عىل نطاق واسع

 الخاصة بالتفتيش، التي صدقت عليها قطر، فإن 81 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 10وبموجب املادة 

ُويرجح أن تكون قطر قد ". ً كافيا لضمان األداء الفعال لواجبات إدارة التفتيشعدد مفتيش العمل يجب أن يكون"

َّ إذ أن زيادة عدد مفتيش العمل املدربني 409 ؛18انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 .ًلحاحا بالنسبة لوزارة العملواألكفاء وتوفري املرتجمني املدربني للتواصل مع العمال يجب أن يمثل أكثر األولويات إ

 ًاالفتقار إىل املعلومات املتاحة علنا بشأن معايري العمل

 قال مسؤولون يف وزارة العمل ملنظمة العفو الدولية إن الوزارة بدأت بنظام إعطاء كل رشكة 2013آذار /يف مارس

 تظل خاصة –تي توضع بموجبها  واملعايري ال–ولكن هذه الدرجات . درجات تعكس مدى التزامها بمعايري العمل

 410.وغري متاحة إال إىل أصحاب الرشكات

ِّوتعتقد منظمة العفو الدولية أن نظام الدرجات هذا يجب أن يصمم بطريقة تمكن العمال املهاجرين من اتخاذ  َّ ُ

ل النظر يف ولتحقيق ذلك، يتعني عىل وزارة العم. قرارات متبرصة قبل أن يقبلوا عروض العمل يف بلدانهم األصلية

. إعالن املعايري التي يتم بموجبها حساب الدرجات، باإلضافة إىل الدرجات التي تحصل عليها الرشكات، عىل املأل

وإن مثل هذه املبادرة يمكن أن تساعد عىل تقليص حوادث استغالل العمال رشيطة وجود إرشاف مستقل وشامل 

 .ُّطي الرشكات حوافز لتحسني مستوى تقيدها بمعايري العملًكما أن نظاما كهذا يمكن أن يع. عىل نظام الدرجات

 عدم كفاية العقوبات املفروضة عىل العمل القرسي واستغالل العمال

بموجب القانون القطري، يعاقب عىل جريمة إرغام أي شخص عىل العمل بأجر أو بدون أجر بالسجن ملدة ستة 

411).ر أمريكي دوال824( ريال قطري 3,000أو غرامة قيمتها /أشهر و
 

ّوهذه العقوبة عىل جريمة العمل القرسي أخف بكثري من عقوبة االتجار بالبرش، التي تشمل أولئك الذين يتجرون 

أما العقوبة فهي  ".أو العبودية أو املمارسات شبه العبودية" العمل القرسي أو االسرتقاق"بالبرش واستخدامهم يف 

 سنة مع غرامة قيمتها 15، أو ملدة ) دوالر68,870( ريال 250,000تها إما السجن ملدة سبع سنوات مع غرامة قيم

   412.وذلك بحسب طبيعة الجريمة)  دوالر82,404( ريـال 300,000

فرض العمل "َّ، التي صدقت عليها قطر، عىل أن 1930وتنص اتفاقية العمل القرسي ملنظمة العمل الدولية لعام 

اقب عليها، وينبغي أن تلتـزم الدولة العضو التي تصدق عىل االتفاقية القرسي أو عمل السخرة جريمة يجب أن يع

 فإن ذلك، عىل وعالة  413."ًبضمان أن تكون العقوبات املفروضة بموجب القانون كافية فعال وأن تنفذ برصامة

 اإللغاء فالةلك فعالة تدابري باتخاذ: األطراف الدول تطالب الجربي بالعمل املتعلقة الدولية العمل منظمة اتقافية

 414 .القرسي العمل أو الجربي للعمل والكامل الفوري

ويساور منظمة العفو الدولية قلق من أن عقوبة إرغام شخص عىل العمل ليست كافية، وبالتايل ال تتسق مع 

كما أن ثمة أشكال حماية معينة منصوص عليها يف قانون العمل . التزامات قطر باتفاقيات منظمة العفو الدولية



 للهجرة املظلم الوجه 

 القدم رةلك العالم كأس بطولة انطالق قبل قطر يف البناء قطاع عىل أضواء

 

 2013 الثاني ترشين/نوفمرب  الـدولية العـفـو منظمة          MDE 22/010/2013: الوثيقة رقم

116 

وهذا يشمل املواد أو . القرارات الوزارية ذات الصلة، التي ال تفرض عىل أصحاب العمل أية عقوبات إذا خالفوهاو

 :القرارات املتعلقة بما ييل

 ؛)45املادة (عقدها /عدم الطلب من العامل القيام بعمل مختلف عن ذلك املتفق عليه يف عقده 

 ؛)65املادة (عقدها /ًدفع أجور العامل طبقا للمبلغ املحدد يف عقده 

 ؛)66املادة (دفع أجور العامل يف الوقت املحدد  

 ؛)69املادة (أجورها /عدم إرغام العامل عىل رشاء طعام من أجوره 

 ).79-81املواد (منح العامل إجازة سنوية  

وقف تعاون وباإلضافة إىل ذلك، فإن العقوبة الوحيدة املحددة ألصحاب العمل الذين يخالفون معايري اإلقامة هي 

وزارة العمل مع الرشكة املعنية، األمر الذي يعني أنها لن تنفذ اإلجراءات البريوقراطية للرشكة، من قبيل اإلجراءات 

 .املتعلقة بتعيني موظفني جدد

ُّوقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق حاالت تعرض العمال لالستغالل الشديد لقوة عملهم، بما فيه العمل 
 ً.ن انتهك أصحاب العمل األحكام الواردة آنفاالقرسي، مم

ناقش مجلس الوزراء اقرتاحات وزارة العمل املتعلقة بتعديل بعض أحكام قانون العمل،  "2013آذار /ويف مارس

 قال مسؤولون يف وزارة العمل إن املسودة ستتضمن 2013آذار / مارسويف 415."الدراسةوقرر إحالته ملزيد من 

وقالوا إن القانون . ويعتمد نوع العقوبة عىل حجم االنتهاك. م دفع أجور العمال أو تأخريهاعقوبات جديدة عىل عد

وذكر املسؤولون أنه . سيتضمن فرض عقوبات عىل عدم تلبية رشوط السكن املقبول ومعايري الصحة والسالمة

ملكون معلومات بشأن وأضاف املسؤولون يف وزارة العمل أنهم ال ي". تركيز شديد عىل الحماية"سيكون هناك 

 416".ًتوقيت إقرار التعديالت لتصبح قانونا

 النضال من أجل العدالة في محكمة العمل
لكل شخص الحق يف أن يلجأ إىل املحاكم الوطنية إلنصافه من أعمال فيها اعتداء عىل الحقوق األساسية التي "

 ".يمنحها القانون

 ، اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان8املادة 

 )."الخروج(َّاذهب أنى شئت، إىل محكمة العمل، إىل السفارة، فإنني لن أعطيك تأشرية : "يل رئييسقال "

 2012.417ً عاما، يعمل يف املنطقة الصناعية بالدوحة، 32عامل نيبايل، يبلغ من العمر 

ملديرية ترسل القضية ولذا فإن ا. ًوغالبا ما ال تأتي الرشكة إىل االجتماع. مديرية العمل تحاول الوصول إىل تسوية"
فكيف يستطيع ).  دوالر أمريكي137-165( ريال قطري 600 أو 500وهناك يتعني عىل العامل دفع . إىل املحكمة

 ."عامل أن يدفع هكذا مبلغ؟ إن ذلك أشبه بتسلق قمة جبل إيفرست

 2013.418ممثل لسفارة بلد مرسل للعمال، 

 .موا إىل السلطات شكاوى رسمية ضد أصحاب العملويجوز للعمال الذين يشملهم قانون العمل أن يقد

إن الطريق الرسمي إلنصاف العمال الذين يتقدمون بتظلمات ضد أصحاب عملهم يمر عرب إدار عالقات العمل يف 
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وإذا لم تستطع حل . وزارة العمل، التي تستقبل شكاوى العمال يف مكاتبها، وتحاول التوسط مع اصحاب العمل

ويرغب بعض . ل القضايا إىل محكمة العمل، التي تديرها وزارة العمل الواقعة بوسط الدوحةالشكاوى، فإنها تحي

 419.العمال املهاجرين يف تجاوز إدارة عالقات العمل وتقديم دعاوى ضد أصحاب العمل إىل محكمة العمل مبارشة

بيل األشخاص الذين وعىل الرغم من وجود طرق للشكاوى الرسمية هذه، فإن ثمة عقبات كربى عديدة تعرتض س

إذ أن إجراءات الشكاوى يف وزارة العمل صعبة املنال، وأن العديد من . يحاولون إحقاق العدالة يف قضايا العمل

ويف محكمة العمل يضطر العمال املهاجرون، يف تلك األثناء، إىل . أصحاب العمل ال ينخرطون يف إجراءات الشكاوى

 وذلك من –ً ما يضطرون إىل دفع رسوم مرتفعة للميض قدما يف قضيتهم  وعادة–اتباع عمليات قانونية مطولة 

 .ًأجل حل ما ينبغي أن يكون مسائل بسيطة نسبيا، من قبيل عدم دفع األجور

 الصعوبات التي تواجه الوصول إىل نظام شكاوى العمل

تي تعتقد منظمة العفو ثمة تحديات كبرية تواجه العمال الذين يريدون اللجوء إىل إجراءات شكاوى العمل، ال

 .َويظهر حاجز اللغة يف جميع هذه التحديات. الدولية أنها تقلل من عدد العمال الذين يقدمون شكاوى

ومن الصعب للغاية عىل العمال املهاجرين دخول موقع وزارة العمل عىل االنرتنت، فهو متوفر باللغة اإلنجليزية أو 

كما أن رقم الخط الساخن . ًعمال املهاجرين ال تقرأ أيا من اللغتني بطالقةوإن األغلبية العظمى من ال. العربية فقط

وعندما حاولت منظمة العفو الدولية زيارة . الخاص بعالقات العمل متاح عىل موقع الوزارة باللغة العربية فقط

عىل رقم املكتب يف منطقة موقع وزارة العمل باللغة اإلنجليزية آخر مرة، لم يكن املوقع يحتوي عىل هذا الرقم، وإنما 

وكان من الصعب العثور عىل هذه األرقام، وهي غري متاحة من خالل ضغط زر ". إدارة األجانب"املنتزه ورقم 

 420".االتصال"

 قال مسؤولون يف وزارة العمل إنه بات 2012ترشين األول /ويف أكتوبر

ام من املمكن تسجيل الشكاوى عىل االنرتنت مبارشة، وقالوا إن النظ

ولكن عندما حاولت منظمة العفو الدولية . يعمل باللغة العربية فقط

العثور عىل زر شكاوي العمل عىل االنرتنت عىل موقعي وزارة العمل 

والحكومة اإللكرتونية باللغة العربية، لم تتمكن من ذلك، وإنما تمكنت 

ًمن دخول نافذة لفحص صفة الشكوى التي فقدت فعال، وأخرى توفر  ُ

 إن مثل هذا 421.ات بشأن كيفية االتصال بإدارة عالقات العملإرشاد

ًاملدخل ربما يكون موجودا، ولكن إذا كان األمر كذلك، فإن العثور عليه 

ًيصبح أمرا مستحيال تقريبا بالنسبة ملعظم العمال ًً. 

إن أبواب مكاتب إدارة عالقات العمل مفتوحة للعمل يف أيام األسبوع 

، وهذا يعني أن العمال ال يستطيعون ) الخميسمن األحد إىل(العادية 

تقديم شكاوى ضد أصحاب العمل يوم الجمعة ألنه يوم العطلة األسبوعي 

ولكي يقدموا شكاوى ضد أصحاب العمل، فإنهم . الوحيد ملعظم العمال

ُومن غري املعتاد أن يطلب، أو يمنح، العمال . يضطرون إىل أخذ يوم إجازة

ل املتدني يف قطر يوم إجازة من إجازاتهم املهاجرون من ذوي الدخ

نسخة من شكوى عمل مقدمة إىل 

إدارة عالقات العمل من قبل عامل 

  2012مهاجر يف عام 

© Amnesty International 
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 إن تأثري إدارة عالقات العمل التي ال تفتح أبوابها أيام عطلة نهاية األسبوع يتمثل يف 422.السنوية خالل أيام العمل

ردع العمال عن تقديم شكاوى إىل حد كبري، وذلك ألنهم سيضطرون إما إىل الغياب عن العمل بدون إبالغ أصحاب 

لك يخاطرون بالتعرض لعقوبات تأديبية، منها الخصم من أجورهم، أو إبالغ أصحاب العمل بالسبب العمل، وبذ

 .ُالحقيقي، وهو أنهم لن يأتوا إىل العمل من أجل تقديم شكوى، وهو ما يحتمل أن يعرضهم لالنتقام

للغة األوردية للمساعدة  قال مسؤولون يف وزارة العمل إن تم توفري خدمة ترجمة با2012ترشين األول /ويف أكتوبر

 ومع ذلك فقد ذكر بعض العمال أنهم عندما حاولوا 423.يف التواصل بني املسؤولني والعمال يف إدارة عالقات العمل

أو األوردية، يف اإلدارة، لم يستطع املسؤولون مساعدتهم، /استخدام لغات من جنوب رشق آسيا، ومنها الهندية و

 .ًيبدو أن خدمة الرتجمة ليست دائما متوفرة عند الطلبولذا . مما اضطرهم إىل املغادرة

وبحدود علم منظمة العفو الدولية، فإن كافة وثائق مديرية عالقات العمل صادرة باللغة العربية فقط، وليست 

مرتجمة إىل لغات أخرى، وهذا يعني أن األغلبية العظمى من العمال املهاجرين غري قادرين عىل فهم معنى الوثائق 

 قرأ الباحثون إحدى الشكاوى 2012ترشين األول /ففي أكتوبر. ُي أعطيت لهم عىل اإلطالق أو بشكل دقيقالت

ًاملقدمة من عامل نيبايل، أظهرت تباينا واضحا وأساسيا بني املعلومات التي اعتقد العامل أنه قدمها، وبني املعلومات  ً ً

 424.التي سجلها املسؤول عىل الشكوى

 يف إدارة عالقات العمل" تسوية ودية"محاوالت للتوصل إىل 

ًعندما يتم تقديم شكوى عمل، فإن إدارة عالقات العمل عادة ما تحاول حل القضية بالترصف كوسيط وتيسري 

أن يوافق صاحب العمل " التسوية الودية"ويكن أن تعني . بني العامل وصاحب العمل" تسوية ودية"التوصل إىل 

 .ًيعرض عليه حال يقبلهعىل كافة مطالب العامل أو أن 

تحاول وزارة العمل تشجيع أصحاب العمل عىل التعاون يف شكاوى العمل يف " تويرت"وعىل حسابها الرسمي عىل 

 :الوقت املحدد

نرجو من أصحاب العمل الرد برسعة عىل وزارة العمل يف حالة وجود شكوى عمالية، وذلك من أجل التوصل إىل "
 ".تسوية ودية

 2013.425شباط / فرباير10 ، بتاريخ MOL_QATAR@: أنظر

وقد عرض عرشات من العمال ممن كانوا قد قدموا شكاوى إىل إدارة عالقات العمل عىل منظمة العفو الدولية وثائق 

ُمن اإلدارة تؤكد أن أصحاب العمل لم يحرضوا عددا من االجتماعات التي عقدت يف مقر اإلدارة وعىل نحو  ً

 426.متكرر

عمل ال تنرش معلومات تفصيلية حول كيفية التوصل إىل تسويات للشكاوى العمالية، ولذا فإن كيفية بيد أن وزارة ال

وقد طلبت منظمة العفو الدولية من السلطات القطرية موافاتها بمعلومات . حل تلك القضايا أمر غري واضح

 .َّتتلق مثل هذه املعلومات بعد، ولكنها لم 2012ُتفصيلية حول كيفية تسوية شكاوى العمل التي قدمت خالل عام 
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 كم شكوى عمالية ودعوى قضائية كل عام؟
، طلبت منظمة العفو الدولية معلومات من السلطات القطرية عن عدد الشكاوى العمالية 2013تموز /يف يوليو

. تم البت فيهااملقدمة إىل وزارة العمل، وعدد الدعاوى القضائية املتعلقة بالعمال، وعدد الشكاوى والقضايا التي 

إال إن وزارتي العمل والعدل نرشتا إحصاءات متنوعة وبيانات يمكن . ولم تقدم السلطات هذه املعلومات للمنظمة

 .أن تقدم مؤرشات عن عدد الشكاوى والقضايا

2011  

ُ شكوى قد أحيلت 782، وأضافت أن 2011 شكوى عمالية خالل عام 7.659ذكرت وزارة العمل أنها تلقت 

 . قضية دون اللجوء للمحكمة5.006ُ شكوى قد أحيلت للمتابعة والفحص، بينما تمت تسوية 43ة، وأن للمحكم
427  

 قضية، 4.272 بلغ 2011وذكر املجلس األعىل للقضاء أن عدد القضايا العمالية التي نظرتها املحاكم خالل عام 

 دوالر 27.467حوايل (ريال قطري  ألف 100، وبلغت قيمتها "كاملة" قضية 921و" جزئية" قضية 3.351منها 

 قضية 3.226ُوبحساب عدد القضايا التي أجلت من السنة السابقة، يتضح أن املحاكم قد نظرت . 428)أمريكي

 قضية إىل املحكمة يف تلك السنة، 782وبالنظر إىل قول وزارة العمل بأنها أحالت . 2011429جديدة خالل عام  

 430. رفعها العمال مبارشة أمام القضاء دون اللجوء إىل وزارة العمل قضية 2.444 شهد 2011ُيستدل بأن عام 

2012  

حوايل ستة آالف "َّ، رصح مدير إدارة عالقات العمل يف وزارة العمل بأن إدارته تلقت 2013كانون الثاني /يف يناير

ًإىل املحكمة، وفقا ُأما الشكاوى الباقية فأحيلت . ُ قضية سويت بشكل ودي4.550، من بينها "2012شكوى يف عام 

 .431ملا ورد يف ترصيح املدير

 ماهي موضوعات الشكاوى؟

 كانت األسباب األساسية للشكاوى هي املنازعات بشأن 2012-2011أفادت وزارة العمل بأنه خالل السنة املالية 

 وأجر ساعات قيمة تذاكر السفر وتأخر دفع الرواتب، وتليها املنازعات بشأن مكافأة نهاية الخدمة، واإلجازات،

 باملئة من مقدمي الشكاوى، ولم تقدم الوزارة معلومات عن نسبة 42.1وكان عمال البناء يشكلون . العمل اإلضافية

 باملئة من العمال كانوا يشتكون من التأخر يف 99.5، أعلنت الوزارة أن 2011ويف عام 432العاملني يف مهن أخرى 

 باملئة 91.1انون يشتكون من منازعات بشأن قيمة تذاكر السفر، وأن  باملئة من العمال ك98.6دفع الرواتب، وأن 

 .433من العمال كانوا يشتكون من منازعات بشأن مكافأة نهاية الخدمة

 رسوم إقامة دعوى عمالية يف املحكمة

ئي، ُإذا لم تتمكن وزارة العمل من التوصل إىل تسوية لنزاع عمايل، يجب أن تبارش القضية من خالل النظام القضا

 .ُومن ثم تحال إىل محكمة العمل، وهي محكمة متخصصة تقع يف منطقة الدفنة يف مدينة الدوحة

ُوعادة ما تطلب محكمة العمل من العمال الشاكني دفع رسوم القضية، والتي تستخدم يف العادة لسداد تكاليف  ً

فحص االدعاءات الخاصة بعدم دفع إعداد تقرير الخبري املتعلق بفحص تفاصيل القضية، ومنها عىل سبيل املثال 
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وكانت قيمة الرسم . الرواتب

ُالشائعة التي ذكرت لباحثي 

 600منظمة العفو الدولية هي 

 دوالر 165حوايل (ريال قطري 

، وإن كانت املنظمة عىل )أمريكي

ُعلم بحاالت عمال طلب منهم 

سداد رسوم أعىل من هذه 

وخالل مقابالت مع . 434القيمة

فو الدولية، يف باحثي منظمة الع

، ذكر 2013آذار /مارس

محامون قطريون أن لدى القضاة 

سلطة تقديرية تتيح لهم إعفاء 

املتقايض من هذه الرسوم، ولكن 

لم يكن بمقدورهم أن يحددوا 

وعىل . املعايري التي تحكم ذلك

سبيل املثال، ذكر أحد عمال البناء 

ملنظمة العفو الدولية أن القايض 

د قرر إعفاءه الذي نظر قضيته ق

من سداد الرسوم عندما قال إنه ال 

 إال إن 435يستطيع أن يدفعها 

باحثي املنظمة لم يعلموا بحاالت مشابهة من عمال آخرين، إذ كانوا إما ينجحون يف االقرتاض وسداد الرسوم، أو 

ًيرتكون قضاياهم معلقة نظرا لعدم السداد ً. 

لة صدور حكم لصالح أحد الطرفني املتقاضيني، فإن الطرف اآلخر ومن املفهوم ملنظمة العفو الدولية أنه يف حا

ًيكون ملزما بسداد رسوم القضية ًإال إن الرسوم التي تطلبها املحكمة عىل النحو السالف تشكل عقبة كربى تحول . ُ ِّ

 .دون العمال والتماس العدالة

جميع "ن قانون العمل، التي تنص عىل أن  م10واألهم من هذا كله، أن تلك الرسوم تخالف، عىل ما يبدو، املادة 

ُتعفى ... الدعاوى التي يرفعها العمال أو ورثتهم للمطالبة بالحقوق الناشئة عن هذا القانون، أو عن عقد العمل، 

، أنه يجب النظر إىل هذه الرسوم 2013آذار /وقد ذكر مسؤولون يف وزارة العمل، يف مارس". من الرسوم القضائية

ُما الستخراج تقرير يطلبه العامل كدليل لدعم موقفه يف القضية، ومن ثم فهي ال تعترب يف الواقع باعتبارها رسو ً

ًولكن، بالنظر إىل أنه ال يمكن امليض قدما يف مبارشة القضايا التي تتطلب تقرير خبري بدون . 436ًرسوما قضائية

 ".رسوم قضائية" بأنها ًدفع الرسوم أو اإلعفاء منها رسميا، فإنه من املعقول توصيف الرسوم

تعادل )  دوالر أمريكي165حوايل ( ريال 600فقيمة الرسوم البالغة . ِّوالواقع أن الرسوم مرتفعة بشكل معجز

ًراتب شهر بالنسبة لكثري من العمال، ومن ثم فإن تدبريها يعترب مشكلة عىل وجه الخصوص، بالنظر إىل أن دعاوى  ُ

وإذا كان من الجائز أن العامل قد يسرتد هذا املبلغ إذا ما . م يتقاضوا رواتبهمًالعمال كثريا ما تنصب عىل أنهم ل

كسب القضية، فإن ذلك ال يقلل من حجم املشكلة وقت اللجوء للمحكمة، التي قد تستغرق إجراءاتها عدة شهور يف 

 ريال 600ًدفع رسوما قيمتها إيصال من املحكمة ألحد العمال األجانب يفيد بأنه

 Amnesty International © ) دوالر أمريكي165حوايل(قطري
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 . كثري من األحيان، كما سيتبني يف األجزاء التالية

ُوأخريا، فإن هذه الرسوم تطبق ع ىل كل عامل بمفرده حتى ً

عندما يشرتك عدد كبري من العمال ويرفعون دعوى عمالية 

جماعية بخصوص املوضوع نفسه، إذ يجب عىل كل عامل 

للحصول )  دوالر أمريكي165حوايل ( ريال 600أن يدفع 

عىل تقرير خبري منفصل، حتى ولو كانت تفاصيل 

 منظمة َّوقد وثقت. ًالشكاوى متطابقة تقريبا يف طبيعتها

العفو الدولية حاالت لعرشات العمال يف رشكة واحدة لم 

يتمكنوا من مواصلة قضاياهم بسبب رسوم املحكمة 

 .ِّاملعجزة

وقد طلبت منظمة العفو الدولية من الحكومة تفاصيل عن 

هذه الرسوم، بما يف ذلك الحد األدنى واألقىص لها، 

 إعفاء واألساس الذي تستند له، والظروف التي يمكن فيها

إال إن السلطات لم تقدم هذه املعلومات يف . املتقايض منها

 .2013ترشين األول /ردها الذي أرسلته يف أكتوبر

 الطول املفرط ملدة اإلجراءات يف محكمة العمل

ًإذا ما أحيلت القضية إىل املحكمة، فإن األمر يستغرق عادة  ُ

د ال قرابة شهرين عىل األقل قبل البدء يف نظرها، ولكن ق

ًتعقد الجلسة األوىل قبل أربعة أشهر، وذلك اعتمادا عىل  ُ

ُوعادة ما يضطر . 437عدد القضايا املوجودة لدى املحكمة ً

العمال الذين يتابعون قضاياهم إىل إنفاق كل ما ادخروه 

من مال خالل وجودهم يف قطر، أو إىل االقرتاض من 

 أصدقائهم وزمالئهم ملجرد رشاء الطعام وتغطية نفقات

القضية، مثل نفقات االنتقال إىل املحكمة والعودة منها 

ُونفقات الذهاب إىل مختلف الوزارات التي يطلب من 

 .438العمال التوجه إليها

وقد طلبت منظمة العفو الدولية من الحكومة معلومات عن متوسط املدة التي تستغرقها القضية منذ رفع الدعوى 

َّظرها، ثم تنفيذ الحكم، يف حالة صدور حكم لصالح املدعيأمام محكمة العمل وحتى االنتهاء من ن ولم تقدم . ُ

ًالسلطات هذه املعلومات، ولكن استنادا إىل تجارب العمال الذين بارشوا قضاياهم يف املحكمة، وإىل أحاديث مع عدد 

ًقول بأن العامل عادة من سفارات البلدان األصلية التي وفد منها عمال أجانب، فإنه يمكن ملنظمة العفو الدولية ال

 .ً شهرا حتى يتم البت يف قضيته وتنفيذ الحكم ضد صاحب العمل12ما ينتظر فرتة ترتاوح بني ستة أشهر و

 من قانون العمل التي تنص عىل 10وترى منظمة العفو الدولية أن تلك املدة الطويلة ال تتفق مع ما تقتضيه املادة 

 ".يكون نظرها عىل وجه الرسعة"تهم بموجب ذلك القانون يجب أن الدعاوى التي يرفعها العمال أو ورثأن 

مستند صادر عن محكمة العمل ألحد عمال البناء، 

وتظهر فيها تواريخ عدة جلسات للمحكمة، كتبها 

وقد رفع العامل دعواه يف . املسؤولون أسفل الورقة

، وحرض الجلسة األوىل 2012أيلول /سبتمرب

وعندما . 2012ترشين الثاني /محكمة يف نوفمربلل

التقى به مندوبو منظمة العفو الدولية، يف 

، كان قد حرض تسع جلسات يف 2013آذار /مارس

 ©. املحكمة، ولم يكن قد تم البت يف القضية بعد

Amnesty International 
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، ذكر أحد كبار مسؤويل املحكمة ممن يشاركون 2013آذار /ويف حديث مع باحثي منظمة العفو الدولية، يف مارس

يست يف تنفيذ أحكام املحكمة أنه يقر برضورة حل مشكلة التأخري يف تنفيذ أحكام املحكمة، وأن اآلليات القائمة ل

ُقوية بما فيه الكفاية، وأنه يجب أن تنفذ أحكام املحكمة، التي تصدر باسم أمري البالد، بقدر أكرب من الرسعة 

َّكما قال مسؤول آخر يف املحكمة إن وزارة العدل ليست مطلعة عىل قواعد البيانات الخاصة بالرشكات . 439والحسم

ِّوهذا األمر يسلط الضوء عىل الحاجة 440تنفيذ أحكام املحكمة ُاملسجلة يف قطر، وهو األمر الذي يعطل قدرتها عىل 

إىل توفري إمكانات أفضل للمحكمة بما يتيح لها التعامل عىل وجه الرسعة مع القضايا املتعلقة برد مستحقات مالية 

 .لعمال أجانب

ُنه ال تقدم إعانات مالية ، أ2012ترشين األول /وقد ذكر مسؤولون يف وزارة العمل ملنظمة العفو الدولية، يف أكتوبر

للعمال الذين يبارشون دعاواهم العمالية من خالل املحكمة، وأن هذا األمر من اختصاص وزارة العدل التي ترشف 

ومن شأن غياب اإلعانات املالية أن يجعل العمال يقبلون ما قد يعرضه أصحاب العمل لتسوية . 441عىل املحاكم

ًالقضية، أيا ما كانت قيمته، بدال  . من االستمرار يف مبارشة القضية من خالل املحكمةً

وقال عمال 442. كما قال عامل، كان قد رفع دعوى أمام املحكمة، إن صاحب العمل هدده بإلقائه خارج سكنه

 . آخرون إن أصحاب األعمال هددوهم بتوجيه تهم جنائية غري محددة لهم إذا ما رفعوا دعاوى قضائية

العمل ملنظمة العفو الدولية أنه يجوز للعامل نقل كفالته إىل كفيل آخر بشكل مؤقت وقد ذكر مسؤولون يف وزارة 

ً عامال قد نقلوا كفالتهم بشكل مؤقت 211وتفيد اإلحصاءات الرسمية بأن . 443خالل نظر القضية أمام املحكمة

 قضية قد 1500 وبالنظر إىل ما ذكره أحد مسؤويل إدارة عالقات العمل يف الوزارة من أن444. 2012خالل عام 

 تحت كفالة 2012ً عامال قد ظلوا خالل عام 1289يتضح أن ما ال يقل عن 445ُأحيلت إىل املحكمة يف ذلك العام 

 .نفس أصحاب األعمال الذين اتخذ العمال إجراءات قانونية ضدهم

ق الخاصة بقضيته وتتضح أبعاد املشكلة من خالل حالة عامل بناء نيبايل اطلعت منظمة العفو الدولية عىل األورا

فقد كسب العامل القضية التي رفعها ضد الرشكة التي كان يعمل فيها للمطالبة بتعويض له ولزمالئه . يف املحكمة

ولكن عندما توجه العامل الستالم . ً وكانت الرشكة هي املسؤولة قانونا عنه2011يف أعقاب حادث لحافلة وقع عام 

كة أنها لن تعطيه تذكرة السفر وال ترصيح السفر إال إذا أعاد للرشكة ، أخربته الرش2012التعويض يف صيف عام 

. وبعدما رفض العامل ذلك، تقدمت الرشكة ببالغ ضده تتهمه فيه برسقة أموال من الرشكة. نصف قيمة التعويض

فوافقت وأرسلت مندوبني إىل الرشكة، " اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان"، تدخلت 2012كانون األول /ويف ديسمرب

وعندما التقى مندوبو . عىل التنازل عن بالغها ضد العامل وعىل منحه ترصيح السفر الذي يتيح له مغادرة البالد

 :، كان يف حالة نفسية سيئة، وقال2012ترشين األول /منظمة العفو الدولية مع العامل، يف أكتوبر

 هو أنني طالبت بالحصول عىل التأمني كل ما فعلته... لم أرتكب أي خطأ. الرشكة تترصف معي بشكل يسء"
إىل . كل ما أريده اآلن هو العودة إىل بلدي. ال يمكنهم أن يقولوا إنني ارتكبت أي خطأ. أنا أتبع القانون. الخاص بي

. لم أترك أي مركز للرشطة إال وذهبت له. لقد تعبت... متى سأظل أكافح؟ هم لديهم محامون، أما أنا فال أحد معي

 446)". دوالر أمريكي2.75حوايل ( رياالت 10فقد تعبت من أن أطلب من الناس ... ًأذهب سريا عىل األقدامُبل وكنت 

ُومن شأن هذه العوامل أن تجعل أي عامل يحجم عن الزج بنفسه يف غمار إجراءات الدعاوى القضائية التي 

َّتستغرق شهورا عدة، ال يتقاىض العامل خاللها عىل األرجح أي راتب بل و قد يتعرض لتهديدات أخرى من صاحب ً

وبالرغم . ًالعمل، من أجل أن يحصل يف النهاية، مثال، عىل راتب شهرين أو ثالثة لم يكن صاحب العمل قد دفعها له
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من أن بوسع العامل مغادرة البالد وتوكيل شخص آخر ملتابعة القضية يف املحكمة أثناء غيابه، فالواقع أن من 

ُّفمعظم العمال ال يستطيعون تحمل أتعاب املحامني، .  من عمال البناء هم قلة قليلة فحسبيقدرون عىل هذا الخيار

وال يوجد نظام للمساعدة القانونية، أما األصدقاء والزمالء يف الدوحة فاألرجح أنهم يعملون طوال الوقت، ومن ثم ال 

 .عمليمكنهم حضور جلسات املحكمة بالنيابة عن العامل املعني خالل ساعات ال

ُويعد طول مدة اإلجراءات يف محكمة العمل، عىل ما يبدو، من العوامل التي تثني العمال عن مواصلة قضاياهم 

ًواملالحظ أن جميع العمال تقريبا ممن تحدث معهم باحثو منظمة العفو الدولية لم يكونوا . حتى البت فيها

م يكن معهم أموال تعينهم عىل إعالة أنفسهم وتلبية يحصلون عىل أية رواتب خالل مدة إجراءات املحكمة، ومن ثم ل

 :وقد قال ممثل سفارة إحدى البلدان التي يفد منها العمال. االحتياجات اليومية

، ألنهم ال يملكون أية وسيلة إلعالة أنفسهم ]التي تعرضها إدارة عالقات العمل[العمال يميلون إىل قبول التسوية "

 447]". ةأمام املحكم[طوال مدة القضية 

كما ذكر ممثل أحد تجمعات العمال األجانب ملنظمة العفو الدولية أنه ينصح العمال املتأزمني بأن يقبلوا نصف 

ًمبلغ الرواتب املستحقة لهم، إذا ما عرض ذلك عليهم خالل عملية الوساطة التي تقوم بها إدارة عالقات العمل، بدال  ُ

 448.  العملمن امليض يف اإلجراءات الطويلة أمام محكمة

إنشاء محكمة تحل "، إنها تعتزم "2016-2011اسرتاتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر "وتقول حكومة قطر، يف 

وإذا كان املقصود من هذا االقرتاح أن يعالج املثالب يف نظام محكمة العمل الحايل، فمن 449" املنازعات العمالية

رض عىل العمال يف النظام الحايل، وكذلك مشكلة الطول املفرط ُالواجب أن يتصدي ملعالجة مشكلة الرسوم التي تف

 .ًيف مدة اإلجراءات، والتي تمنع كثريا من العمال من التماس العدالة

 املعاناة من خالل النظام القضائي اللتماس العدالة: دراسة حالة
خرية من جراء النزيف الشديد بوبندرا ماال ثاكوري عامل من مقاطعة دادنغ يف نيبال، وكاد أن يلفظ أنفاسه األ

ُالذي أصيب به عندما وقع تحت ناقلة ملخلفات الرصف الصحي صدمته يف املنطقة الصناعية بالدوحة، يف 

وكان األطباء عىل وشك برت ساقه، ولكن أمكن اإلبقاء عىل الساق بعد أن أمىض ستة أسابيع . 2011حزيران /يونيو

ًوقد أصبح يعاني من إعاقة دائمة نتيجة . ات جراحية عىل مدار عامُيف املستشفى كما أجريت له ثماني عملي

 .2012ترشين األول /وقد التقى به مندوبو منظمة العفو الدولية للمرة األوىل يف الدوحة، يف أكتوبر. للحادث

فقة وقد وقع الحادث بينما كان بوبندرا يعمل لدى رشكة إنشاءات، ومن ثم كان يحق له أن يتلقى العالج عىل ن

، التي من املفرتض أن يكون لديها تأمني ضد أمثال 450الرشكة وأن يحصل عىل تعويض عن الحادث من الرشكة 

 .هذه الحوادث

ًولكن بدال من أن تدعم الرشكة بوبندرا يف أعقاب الحادث، فإنها تقاعست عن مساعدته يف متابعة عالجه عىل نحو 

 ً:ويحكي بوبندرا ما حدث قائال. فري النفقات، عىل ما يبدوًمالئم، بل وحاولت إعادته إىل بلده فورا، لتو

ِّأعطوني خطابا لكي أوقعه" قرأته يف البداية، وقد جاء فيه أنني أريد العودة إىل بلدي، وأنني تسلمت كل . ً
شعرت بالقلق الشديد ورفضت التوقيع، فهددني . مستحقاتي من الرشكة، وسوف أتلقى كل عالجي الطبي يف نيبال

ًيف ذلك الوقت، كنت غائبا عن الوعي ". ًبإمكاننا أن نعيدك أيضا إىل بلدك بدون التوقيع عىل الخطاب: "ًير قائالاملد

َّتذكرت اآلمال الكبرية التي علقتها عيل . تذكرت بيتي، وكنت أشعر بألم شديد يف ساقي. ًتقريبا بسبب الحزن والهم
 ".قلت لهم هذا عدة مرات". طوني التعويض والعالج الطبيأرجوكم اع: "ًرحت أبكي وأتوسل لهم قائال. أرستي

وعندما رفض بوبندرا مغادرة البالد بدون الحصول عىل تعويض مالئم وبدون إكمال عالجه الطبي، توقفت الرشكة 
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، كان ترصيح اإلقامة 2012كانون الثاني /وبحلول يناير. ًعن دفع راتبه، وأصبح مضطرا ألن يدفع تكاليف عالجه

ً به قد انقىض، وكان مضطرا ألن يحمل صورة ضوئية للترصيح، ألن الرشكة لم تتخذ اإلجراءات الستخراج الخاص

 .ترصيح إقامة جديد له

وملا ضاقت السبل أمام بوبندرا ولم يعد يعرف ماذا يفعل، طلب املساعدة من سفارة نيبال ومن اختصايص 

وقد أخربه مسؤولو اإلدارة، خالل . ات العمل يف وزارة العملُاجتماعي يف املستشفى، فنصح بالتوجه إىل إدارة عالق

، أنه ال يمكنه التقدم بشكوى قانونية ضد الرشكة 2012كانون الثاني /لقائه الثاني معهم يف مقر اإلدارة يف يناير

 .ًإال بعد استكمال عالجه وقيام مسؤويل وزارة الصحة رسميا بتحديد مدى اإلعاقة التي لحقت به

ًوبندرا كان يتعني عليه، الستكمال عالجه، أن يتحمل تكاليف باهظة للعالج، نظرا لعدم وجود ترصيح إقامة إال إن ب

ُوقد اضطر القرتاض ما يقرب من ستة آالف ريال قطري . معه وبالتايل عدم تمكنه من الحصول عىل بطاقة صحية

وبعد فرتة عالج طويلة، . ً فضال عن الطعاملدفع تكاليف األدوية والعالج الطبيعي)  دوالر أمريكي1.648حوايل (

، 2012تموز /ويف يوليو. ، مدى اإلعاقة التي لحقت ببوبندرا2012حزيران /أكد املجلس األعىل للصحة، يف يونيو

 .طلبت وزارة العمل أن تدفع الرشكة التي كان يعمل بها بوبندرا التعويض الالزم له

ويف . ً ممثلوها أيا من االجتماعات التي دعت إليها الوزارةولم ترد الرشكة عىل وزارة العمل، ولم يحرض

ً، أي بعد أكثر من عام عىل وقوع الحادث املروع، تمكن بوبندرا أخريا من رفع دعوى قانونية 2012آب /أغسطس ِّ

 وبمجرد رفع الدعوى، هددته الرشكة بأنها سوف تنقل جميع العمال لديها إىل. ضد الرشكة من خالل وزارة العمل

، أنه 2012ترشين األول /وقد ذكر بوبندرا ملنظمة العفو الدولية، يف أكتوبر. سكن آخر بحيث ال يمكنه اإلقامة فيه

 .كان يعيش يف خوف دائم كل يوم من أن يصبح بال مأوى

ً، أصدرت املحكمة حكما لصالح بوبندرا، 2012كانون األول /ُوقد نظرت القضية يف أربع جلسات، ويف ديسمرب

وعند هذا الحد، . ُبأن تدفع له الرشكة التعويض املستحق، والذي قدر عىل أساس اإلصابات التي لحقت بهوقضت 

فلكي يتسنى . ًكان بوبندرا يظن أن معركته أوشكت عىل االنتهاء، ولكن الواقع أن محنته استمرت بعد ذلك طويال

 451. 2013كانون الثاني / جديدة، يف ينايرله تنفيذ حكم التعويض الصادر له، تعني عليه أن يرفع دعوى قضائية

، أوضح إىل أي حد ساءت األمور 2013آذار /وعندما التقى مندوبو منظمة العفو الدولية مع بوبندرا، يف مارس

 :معه، فقال

وحتى الطعام . ليس معي أية أموال إلضافة رصيد للهاتف النقال أو لدفع ثمن املواصالت إىل املحكمة أو املستشفى

وبعد ذلك، ستكون لدي مشكلة كبرية يف تدبري . يل رجل نيبايل، ولكنه يعتزم العودة إىل نيبال األسبوع القادميقدمه 

أنا مدين بمبلغ كبري . إنني يف حرية وقلق من التفكري يف املشاكل املحتملة، والتي ال يوجد لها حل حتى اآلن. الطعام

ًوأهيل يعلقون آماال وينتظرون ما ).  دوالر أمريكي3.993حوايل  ( ألف روبية نيبالية400من املال يف نيبال، قيمته 

 ".جنيته من مال، بينما أنا يف أزمة مالية طاحنة هنا

وأضاف بوبندرا أن أثر هذه األزمة عىل عائلته شديد الوطأة، ألنه مدين بأموال لعدة أشخاص يف املنطقة التي تعيش 

 :فيها عائلته، وقال

 ".فهناك شخص هدد بأن يأخذ زوجتي إىل قسم الرشطة.. ً.وضع عائلتي صعب جدا"

، للتعرف عىل التقدم يف 2013آذار / مارس17وقد توجه باحثو منظمة العفو الدولية إىل املحكمة مع بوبندرا، يوم 

قضيته، وصحبه موظفو املحكمة لتحديد موقع الرشكة، حتى يتسنى لهم حرص ممتلكات الرشكة إذا ما دعت 
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وقال موظفو املحكمة لباحثي املنظمة إن تأخر . حجز عليها لسداد قيمة التعويض املستحق لبوبندراالحاجة إىل ال

اإلجراءات من جانبهم يرجع إىل عدم معرفتهم برقم الرشكة التي كان يعمل بها بوبندرا يف سجل الرشكات، وعدم 

َّالحصول عىل الرقم، وسلمه باحثو املنظمة ًوقد تمكن بوبندرا الحقا من . توفر قاعدة بيانات لديهم للبحث عن الرقم

 .إىل موظفي املحكمة

، أن الرشكة وافقت عىل دفع قيمة التعويض املطلوب 2013حزيران /ًوأخريا، أبلغت املحكمة بوبندرا، يف يونيو

للمحكمة، وذلك عىل ما يبدو بعدما وجد مسؤولو الرشكة أنفسهم أمام خطر القبض عليهم المتناعهم عن تنفيذ 

ولكن حتى بعد موافقة الرشكة، ظل بوبندرا يواجه صعوبات أخرى، حيث لم يكن بإمكانه رصف . كم املحكمةح

ًوبعد عدة محاوالت، وجد بوبندرا مرصفا . ًقيمة الصك املرصيف نقدا من املحكمة ألنه ال يملك ترصيح إقامة صالح

 . نيبالتفهم وضعه وساعده يف رصف التعويض الخاص به وإرساله إىل أرسته يف

إذ كانت . إال إن األمر لم ينته عند هذا الحد، بل كان عىل بوبندرا أن يواجه العقبة األخرية، وهي العودة إىل نيبال

رشكته قد صادرت جواز سفره، وعندما حاول أن يسرتده لكي يعود إىل بلده أبلغته الرشكة، كما أبلغت سفارة 

ولم يسرتد . بندرا أن يحاول اسرتداده من خالل اتخاذ إجراءات قانونيةنيبال، أنها لن ترد جواز السفر، وأن عىل بو

ويعتقد بوبندرا أن ذلك حدث لخوف الرشكة . ًبوبندرا الجواز إال بعد أن تدخلت وزارة الداخلية مبارشة مع الرشكة

 ً:ئالمن أن يرفع دعوى قضائية جديدة ضدها ويطالبها بتعويض عن األرضار التي لحقت به، ويوضح هذا قا

قد أدركوا أن بوسعي مقاضاة ] يف الرشكة[وأعتقد أنهم . لقد ذهبت إىل املحكمة وإىل وزارة العمل من أجل قضيتي"
 ".َّولهذا تراجعوا وسلموني جواز سفري. الرشكة مرة أخرى

وى يف ، أي بعد ما يزيد عن عامني عىل وقوع الحادث األليم ونحو عام عىل رفع الدع2013حزيران / يونيو29ويف 

ًاملحكمة ضد الرشكة، استقل بوبندرا أخريا طائرة أعادته إىل كاتماندو ولدى عودته إىل نيبال، التقى به مندوبو . ً

منظمة العفو الدولية يف املقاطعة التي يعيش فيها، حيث تحدث عن انطباعاته بخصوص العقبات التي يواجهها 

 :العمال األجانب يف التماس العدالة يف قطر، فقال

نعم، يمكننا أن نذهب هناك ونقدم . هناك مكان للشكاوى، ولكن املسؤولني ال يبحثون املشاكل عىل األرض"
الحكومة القطرية أن ] مسؤويل... [يجب عىل. فال يوجد ضمان لتحقيق العدالة. شكاوى، ولكنها لن تكون فعالة

وإذا أصبح بإمكان العمال . ارشة منهميقابلوا العمال عىل أرض الواقع بصفة منتظمة للحصول عىل معلومات مب
ًاألجانب يف قطر أن يروا تحقيق العدالة بصورة أرسع، فسوف يكون هذا مهما جدا لهم ً." 

 :وعندما سأل مندوبو منظمة العفو الدولية بوبندرا عن الرسالة التي يود توجيهها إىل رشكته السابقة قال

ًلقد سببت الرشكة كثريا من املشاكل واآلالم" . ًأن تفكر جيدا يف األشخاص اآلخرين من أمثايل] الرشكة[وأنا أرجو .  يلَّ
سيكون . ويجب عليكم أن تتعهدوا بعدم تكرار ذلك يف املستقبل. يجب عليكم أن تفكروا يف الرضر الذي سببتموه يل

ًهذا أمرا جيدا  452". ً بسيطاًال أريد أن أتفوه بعبارات قاسية عن الرشكة، ولكني أريد أن أوجه لها رجاء. ً
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 التوصيات

إن تحقيق طموحات الرؤية المستقبلية يتطلب "...  
. سد النقص في قوة العمل الوطنية بالعمالة الوافدة

وإن اجتذاب التركيبة المناسبة من المهارات واالحتفاظ 
بها يقتضي توفير حوافز مناسبة ووضع إجراءات 

تنظيمية لحفظ حقوق العمالة الوافدة وتأمين 
 ".تهاسالم

 453 2030رؤية قطر الوطنية 

ًأقرت حكومة قطر علنا، من خالل ترصيحات للمسؤولني عىل أعىل مستوى، بأن البالد ستظل تعتمد عىل العمال  َّ
ُوتعد قوة العمل يف القطاع الخاص يف أغلبيتها الساحقة . األجانب حتى يتسنى لها تحقيق الخطط الطموحة للتنمية

 .و الحال خالل العقد القادم ومابعدهعمالة وافدة، وسيظل هذا ه

ويشمل ذلك إجراء . ويف هذا السياق، فإن قطر ستظل يف حاجة لوضع منهج شامل لحماية حقوق العمال األجانب

إصالحات للنظام القانوني، من جهة، وتخصيص موارد حكومية لتوفري الخدمات التي سيتطلبها النمو املتسارع يف 

 .قوة العمل، من جهة أخرى

إذا كان من الرضوري عىل وزارة العمل أن تبادر بتحويل طاقات الحكومة لحماية العمال وتحقيق العدالة لهم، و

ومن ثم، يتعني عىل الهيئات الحكومية األخرى، العاملة يف مجاالت تنمية مرافق . فإنها ال تستطيع أن تعمل بمفردها

ًلقانون، وشؤون الهجرة والرعاية الصحية، أن تكون جزءا البنية األساسية، ووضع قواعد منظمة للرشكات، وتنفيذ ا

رؤية قطر "ال يتجزأ من برنامج حكومي شامل يكفل تلبية االلتزامات الدولية لقطر والوفاء بما ورد يف وثيقة 

 . من تعهدات بضمان حقوق العمال" 2030الوطنية 

خالل العقد القادم، مع اقرتاب موعد بطولة وملا كانت قطر وقطاع اإلنشاءات فيها سيكونان محط أنظار العالم 

، فإن تقاعس السلطات عن حماية حقوق العمال يهدد 2022كأس العالم لكرة القدم التي تنظمها قطر يف عام 

ًباإلرضار رضرا بالغا بسمعة قطر الدولية َّوال يمكن معالجة القضايا املوثقة يف هذا التقرير إال من خالل تغيريات . ً

ومن هذا املنطلق، . يف ذلك إجراء إصالحات جريئة تساندها إرادة سياسية من أعىل مستويات الحكمجذرية، بما 

 :تتقدم منظمة العفو الدولية بالتوصيات التالية
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 توصيات إلى السلطات القطرية
 . إجراء إصالحات جذرية يف قانون الكفالة-1

 األجنبي بالحصول عىل إذن من صاحب العمل حتى إلغاء الرشط الوارد يف قانون الكفالة، والذي يلزم العامل 

 يمكنه االنتقال إىل وظيفة أخرى؛

إلغاء الرشط الوارد يف قانون الكفالة، والذي يلزم العامل األجنبي بالحصول عىل ترصيح بالسفر من صاحب  

 .العمل حتى يمكنه مغادرة البالد

 الخطوات التالية للحد من وطأة  ولحني إجراء إصالحات جذرية يف نظام الكفالة، يجب اتخاذ-2

 :االنتهاكات التي تقع بسبب نظام الكفالة الحايل

اتخاذ خطوات تكفل زيادة الوعي يف أوساط العمال األجانب بآلية وزارة الداخلية التي تتيح للعامل نقل  

 ع املعايري الدولية؛، التي يجب أن تتماىش م"اإليذاء"كفالته إىل كفيل آخر يف حالة تعرضه إليذاء، ونرش معايري 

تبسيط وترسيع اإلجراءات املتبعة يف وزارة الداخلية بالنسبة للعمال الذين يمتنع كفالؤهم عن منحهم  

 تصاريح سفر ملغادرة البالد، بما يكفل للعمال يف مثل هذه الظروف أن يغادروا البالد دون تأخري؛

ريقة ما إذا امتنع أصحاب األعمال الذين وضع ترتيبات تكفل للعمال أن يحصلوا عىل تصاريح إقامة بط 

يعملون لديهم، لسبب أو آلخر، عن عمل اإلجراءات الالزمة الستخراج تصاريح إقامة لهم، كما تكفل لهم عدم 

 التعرض للقبض عليهم لعدم وجود تصاريح معهم؛

عدم وجود الكف عن منع العمال من مغادرة البالد بسبب تخلفهم عن دفع رسوم الغرامات املفروضة ل 

 ًتصاريح إقامة صالحة معهم نظرا لعدم قيام أصحاب األعمال باستخراج هذه التصاريح؛

ُاتخاذ إجراءات تكفل إجراء مراجعة وافية ومستقلة لحالة أي عامل يعتقل أو يصدر أمر برتحيله بسبب  

 عىل أيدي صاحب العمل، من كفيله الحايل، وذلك للتحقق من احتمال تعرضه لإليذاء أو استغالل العمل" الهروب"

من إعفاء ضحايا االتجار يف البرش من أحكام قانون " القانون بشأن االتجار يف البرش"وتطبيق ما نص عليه 

 الكفالة؛

ضمان توفري املساعدة القانونية وخدمات الرتجمة لجميع العمال بما يتيح لهم الطعن يف أوامر ترحيلهم أمام  

 هيئة قضائية؛

  وزارة الداخلية ووزارة العمل فيما يتعلق بمعاناة العمال من االستغالل؛تحسني التعاون بني 

 من قانون الكفالة التي تلزم صاحب العمل بإعادة جواز السفر للعامل بمجرد إتمام 9اإلرساع بتطبيق املادة  

 إجراءات اإلقامة؛

فيل كوسيلة لتوجيه تهمة ضمان امتناع ضباط وزارة الداخلية عن قبول جواز سفر العامل الذي يقدمه الك 

ًللعامل، وضمان قيام الضباط بدال من ذلك بالتحقيق مع أي كفيل يحتجز جوازات السفر الخاصة " الهروب"

 . بعمال لديه، ومحاسبته عن ذلك

 . السماح للعمال بالحصول عىل بطاقات صحية بدون إلزامهم بإبراز تصاريح اإلقامة-3

صدى املقرتحات الخاصة بالتأمني الصحي واالجتماعي للواقع املتمثل يف باإلضافة إىل ذلك، يجب ضمان أن تت 

ِّأن بعض أصحاب األعمال قد يحجمون عن التأمني عىل العمال لديهم، أو قد يحملون العمال تكاليف التأمني من 

 .خالل الخصم من رواتبهم

 . إجراء إصالحات جوهرية يف قانون العمل-4

يكفل أن يحظى جميع العمال عىل قدم املساواة، بما يف ذلك العاملون يف املنازل  بما 3إلغاء أو تعديل املادة  

 وغريهم، بحماية حقوقهم العمالية بموجب القانون؛

 التي تحظر عىل العمال األجانب تشكيل نقابات أو االنضمام إىل نقابات؛) 4(116إلغاء املادة  
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 عامل من 100 أية منشأة يقل عدد العاملني بها عن بما يكفل للعمال الذين يعملون يف) 1(116تعديل املادة  

 أي جنسية، أن يشكلوا نقابة أو ينضموا إىل نقابة؛

بما يسمح ) 1(116بما يسمح بإمكان وجود أكثر من اتحاد عمايل؛ وتعديل املادة ) 3(116تعديل املادة  

 بوجود أكثر من نقابة يف املنشأة؛

من جميع أشكال التمييز بسبب النشاط النقابي، ووضع إجراءات اعتماد بنود واضحة ودقيقة تحمي العمال  

 فعالة تكفل تنفيذها؛

ً بما يكفل تمكني العمال من ممارسة حقهم يف اإلرضاب، تماشيا مع مالحظات اآلليات 120تعديل املادة  

 ؛"منظمة العمل الدولية"اإلرشافية املنبثقة عن 

ًاوض الجماعي، تماشيا مع مالحظات اآلليات اإلرشافية املنبثقة اعتماد بنود تكفل لجميع العمال الحق يف التف 

 ".منظمة العمل الدولية"عن 

 إجراء تحسينات كبرية يف تطبيق أشكال الحماية العمالية الواردة يف قانون العمل والقوانني -5

 .والقرارات ذات الصلة

، لدى وصول العامل، بمراجعة زيادة اإلرشاف عىل وصول العمال يف قطر، بحيث يقوم موظفون حكوميون 

ُعقده يف حضوره هو وصاحب العمل، للتأكد من أن رشوط ومقتضيات العقد مطابقة ملا وعد به العامل قبل أن 

 يغادر بلده؛

ًزيادة عدد مفتيش العمل األكفاء بشكل كبري، باعتبار ذلك أمرا ملحا، والتأكد من أن نسبة كبرية من مفتيش   ًَّ

عىل التحدث باللغات التي يستخدمها العمال، أو أنهم يبارشون عملهم بمصاحبة مرتجمني العمل لديهم القدرة 

 أكفاء؛

ًتغيري طبيعة عمليات التفتيش بما يكفل أن يكون التفتيش شامال وينطوي عىل فحص مفصل للظروف يف  

 مختلف جوانب أنشطة الرشكة؛

  العمل؛جمع ونرش بيانات مفصلة عن حاالت اإلصابة والوفاة يف مواقع 

إجراء مراجعة، تشارك فيها وزارات متعددة، ملدى كفاية الرعاية الصحية للعمال األجانب، بما يف ذلك إجراء  

ٍتحقيق واف ومستقل يف األسباب الرئيسية لحاالت الوفاة يف أوساط عمال البناء، مع تحديد إجراءات أساسية 

 ملعالجة هذا األمر؛

ًتمنح للرشكات بناء عىل التزامها بمعايري العمل، واإلعالن عن املعايري النظر يف موضوع اإلعالن عن درجات   ُ

 املستخدمة للتقييم، عىل أن يكون هناك إرشاف مستقل عىل هذا النظام؛

التكفل بإجراء تحقيات جنائية بخصوص الرشكات املشتبه يف أنها تمارس االستغالل، ومقاضاتها يف حالة  

منع هذه الرشكات، وكذلك األفراد املشاركني يف إدارتها عىل أعىل مستوى، من توظيف ُتوفر أدلة كافية يعتد بها، مع 

 عمال يف املستقبل؛

إعادة النظر يف العقوبات املطبقة بموجب القانون عىل أشكال االستغالل الجسيم للعمال، بما يف ذلك جريمة  

وذلك لضمان أن تكون هذه العقوبات العمل بالسخرة كما يحددها قانون العقوبات، ومخالفات قانون العمل، 

ًكافية ومتماشية مع االلتزامات الدولية لقطر ً. 

 العمل بالتعاون مع الرشكات عىل استكشاف آليات مالية تكفل أال يترضر دفع رواتب -6

 .العمال نتيجة التأخر يف املدفوعات بني الرشكات املرتبطة بتعاقدات فيما بينها

املة، بمشاركة وزارات متعددة، للتعامل مع الرشكات التي تعاني  النظر يف إنشاء وحدة متك-7

من أزمات، ومساعدة العمال يف الحصول بشكل رسيع عىل رواتبهم املتأخرة، ومساعدتهم، إذا 

 .ما رغبوا، يف مغادرة البالد أو االنتقال للعمل لدى رشكات أخرى
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 .ى ضد أصحاب األعمال تحسني نظم تحقيق العدالة للعمال الذين يتقدمون بشكاو-8

 :تحسني سبل التعامل مع نظام شكاوى العمل عن طريق 

توفري جميع املعلومات ذات الصلة عىل املوقع اإللكرتوني لوزارة العمل باللغة اإلنجليزية وعدد من  

 ًاللغات الشائعة يف أوساط العمال األجانب، فضال عن اللغة العربية؛

ًواعيد محددة أسبوعيا يف غري ساعات العمل األساسية، من أجل فتح مكاتب إدارة عالقات العمل يف م 

 تسهيل وصول العمال إىل اإلدارة؛

 ضمان توفري خدمات الرتجمة للعمال أثناء تعاملهم مع مسؤويل إدارة عالقات العمل؛ 

ي ترجمة الوثائق الصادرة عن إدارة عالقات العمل إىل اللغة اإلنجليزية وعدد من اللغات األساسية الت 

 .يتحدث بها العمال األجانب

-2011اسرتاتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر "نرش مقرتحات مفصلة بخصوص ما تعهدت به السلطات يف  

 ؛"إنشاء محكمة تحل املنازعات العمالية" من "2016

 إجراء خفض ملموس يف املدة التي يستغرقها نظر القضايا يف محكمة العمل؛ 

عىل العمال يف جميع مراحل التقايض أمام محكمة العمل، بما يف ذلك رسوم ُإلغاء الرسوم التي تفرض  

 الحصول عىل تقارير الخرباء؛

تقديم إعانات مالية للعمال الذين يبارشون دعاوى قانونية يف محكمة العمل، يف حالة عدم تقاضيهم رواتب  

ًيف هذه الفرتة، واعتبار ذلك قاعدة ثابتة؛ ً 

نية تموله الدولة، ملساعدة العمال عىل توكيل محامني ملبارشة القضايا أمام وضع نظام للمساعدة القانو 

محكمة العمل، وضمان التكافؤ يف فرص التقايض بني الضحايا وخصومهم، وضمان حصول الضحايا عىل إنصاف 

 .فعال

 وقرار وزير الشؤون البلدية والتخطيط 2010 لسنة 10 إعادة النظر يف القانون رقم -9

 بما يكفل عدم مخالفتهما لاللتزامات الدولية لقطر بموجب 2011 لسنة 83رقم العمراني 

 ".االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي"

 التصديق عىل املواثيق الدولية األساسية التالية، عىل وجه الخصوص، وإدراج أحكامها يف -10

 : والسياسات واملمارساتالقانون املحيل، وتطبيقها عىل مستوى القوانني

 ؛"العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية" 

 ؛"العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية" 

 ؛"االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أرسهم" 

، بما يف 454"منظمة العمل الدولية"لة الصادرة عن جميع االتفاقيات األساسية وغريها من االتفاقيات ذات الص 

 . بشأن العمال املنزليني189رقم " منظمة العمل الدولية"ذلك اتفاقية 

 :توصيات إلى حكومات البلدان التي يفد منها عمال
تعزيز وتطبيق قواعد منظمة لرشكات ووكاالت التوظيف، ووضع قوانني لحماية العمال من رشكات التوظيف  

 ة، وضمان فرض عقوبات مالئمة عىل رشكات التوظيف التي تخالف القواعد املنظمة؛ِاملستغل

وضع برامج لتدريب وتوعية العمال املتعاقدين للعمل يف قطر وغريها من دول مجلس التعاون الخليجي،  

 وذلك قبل سفرهم؛
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 يواجهون االستغالل أو زيادة أشكال الدعم الذي تقدمه البعثات الدبلوماسية يف قطر للعمال األجانب الذين 

 اإليذاء؛

، للتعامل "رسمية"ضمان إتاحة الفرصة لجميع العمال األجانب، بغض النظر عما إذا كانوا قد وفدوا بطرق  

مع آلية للشكاوى تتسم بالشفافية والفعالية، ويمكن من خاللها للعمال وأفراد أرسهم طلب اإلنصاف يف حالة 

عمل يف ظروف أو وفق رشوط تنطوي عىل االستغالل، أو يف حالة حرمانهم من تعرضهم لالتجار أو اإلجبار عىل ال

 املزايا املستحقة لهم عند تعرضهم لحوادث أو للمرض أو الوفاة أثناء وجودهم خارج بالدهم؛

مراقبة وتطبيق االتفاقيات الثنائية القائمة املوقعة مع قطر فيما يتعلق بالعمال األجانب، والعمل بالتعاون مع  

 .لسلطات القطرية لضمان حماية العمالا

ًتوصيات إلى الشركات التي توظف عماال أجانب في قطر ِّ: 
ًااللتزام علنا باحرتام حقوق اإلنسان، ووضع نظم مالئمة تكفل للرشكة أن تكون عىل علم بانتهاكات حقوق  

 ًاإلنسان التي تقع نتيجة ألنشطتها، وأن تمنع هذه االنتهاكات؛

ًت واملمارسات العملية بما يكفل أال ترتكب الرشكة أفعاال تؤدي إىل انتهاكات حقوق اإلنسان، مراجعة السياسا 

 ًأو أال تساعد ماديا يف ارتكاب مثل هذه األفعال؛

االلتزام الكامل باملعايري الدولية والقطرية للعمل، بما يف ذلك املعايري املتعلقة باحرتام الرشوط والظروف  

قودهم، وبالحد األقىص لساعات العمل، وبدفع رواتب العمال يف املواعيد املحددة، وبتوفري سكن املكفولة للعمال يف ع

 الئق للعمال، وبحماية صحة العمال وسالمتهم، وبضمان عدم تعرضهم للعمل بالسخرة؛

احرتام حق العامل يف حرية التنقل، عن طريق االلتزام باألحكام القانونية التي تقيض بالسماح للعامل  

 باالحتفاظ بجواز سفره، وعدم منعه من مغادرة البالد؛

 ًالسماح للعامل، بناء عىل طلبه، باالنتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر يف قطر؛ 

ًوضع ضمانات مالية تكفل أن تكون لدى الرشكة دائما احتياطات مالية كافية، حتى يتسنى للرشكة، يف حال  

ها الرواتب املستحقة لهم ومكافآت نهاية الخدمة املالئمة وكذلك تذاكر تعرضها ألزمات مالية، أن تدفع للعاملني ب

 .السفر للعودة إىل بلدانهم األصلية

توصيات إلى المؤسسات أو الشركات الكبرى المشرفة، أو المتعاقدة مع 
اللجنة العليا "غيرها، على تنفيذ مشاريع إنشائية في قطر، بما في ذلك 

 ":2022لقطر 
ًواقع املتمثل يف أنها قد تكون ضالعة يف اآلثار املضطرة بحقوق اإلنسان نتيجة لعالقاتها مع إيالء اعتبار لل  ً

ًأطراف أخرى، من خالل سلسلة التعاقدات، وتقييم مخاطر االنتهاكات األكثر شيوعا وخطورة، التي يمكن أن 

 يتعرض لها العمال لدى الرشكات يف سلسلة التعاقدات؛

التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان عىل مجرد إدراج حقوق العمل يف العقود مع التكفل بأال تقترص جهود  

الرشكات واملؤسسات املتعاقدة من الباطن، ووضع أنظمة مالئمة تكفل املراعاة الواجبة لحقوق اإلنسان، وذلك 

 تجارية؛لتمكني الرشكات من معرفة ومنع انتهاكات حقوق اإلنسان التي تقع نتيجة عملياتها أو أنشطتها ال

إنشاء آليات لتمكني الرشكات من أن تكون عىل علم بتأخري أو عدم دفع رواتب العاملني يف الرشكات املتعاقدة  

 من الباطن، والعمل عىل معالجة هذا األمر بشكل مالئم؛

 ًالتكفل بتوفري اإلنصاف الفعال ملن يتعرضون النتهاك حقوقهم اإلنسانية نتيجة ألنشطة الرشكات؛ 

 .ًعلنا عن اإلجراءات املتخذة ملنع اآلثار السلبية عىل حقوق اإلنساناإلفصاح  
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 :توصيات إلى حكومات البلدان األصلية للشركات العاملة في قطر
العمل بالتعاون مع الرشكات الواردة يف هذا التقرير، التي لها مقار يف بلدانها األصلية، ومطالبة هذه الرشكات  

 انتهاكات حقوق اإلنسان؛باتخاذ إجراءات ملنع ومعالجة 

توفري مبادئ توجيهية للرشكات، التي لها مقار يف بلدانها األصلية وتعمل يف قطر، بخصوص السبل الكفيلة  

املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية "بتوافق أنشطتها مع مسؤوليات احرتام حقوق اإلنسان الواردة يف 

 ة؛الصادرة عن األمم املتحد" وحقوق اإلنسان

ضمان أن يكون الدعم الذي تقدمه الدولة للرشكات، بما يف ذلك الدعم من خالل اعتمادات التصدير ودعم  

ًالتأمينات والدعم الدبلومايس، مرشوطا بمسلك الرشكة من حيث املراعاة الواجبة لحقوق اإلنسان فيما يتعلق 

 .بأنشطتها

 ":االتحاد الدولي لكرة القدم"توصيات إلى 
 قوية وعلنية إىل السلطات القطرية وقطاع اإلنشاءات فيها مؤداها أنه يجب احرتام حقوق توجيه رسالة 

اإلنسان يف جميع مشاريع اإلنشاء املرتبطة ببطولة العالم لكرة القدم، والتي ال تقترص عىل املالعب ومنشآت التدريب 

قات الفنادق وتوفري وسائل املواصالت ًبل تشمل أيضا مشاريع زيادة طا" 2022اللجنة العليا لقطر "التي تديرها 
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 ، حتى وإن كانت البطولة نفسها لن تبدأ إال بعد تسع سنوات؛"2022اللجنة العليا لقطر "إىل 
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 .ًن التي تقع نتيجة إلقامة بطوالت كأس العالم لكرة القدم يف املستقبلانتهاكات حقوق اإلنسا
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-http://thepeninsulaqatar.com/qatar/221917-denial-of-air-tickets-wages-top (2013 الثاني كانون

workers%E2%80%99-complaints.html(   
82

  ).واملهنة االستخدام يف (التمييز بشأن الدولية العمل منظمة اتفاقية ،)أ (1 املادة  
83

  .العنرصي التمييز أشكال جميع عىل للقضاء الدولية االتفاقية من 5 املادة  
84

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 10 الصناعية، الدوحة منطقة الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
85

  .2013 آذار/ مارس 9 الخور، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
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86
  2012 األول ترشين/ أكتوبر 6 الصناعية، الدوحة منطقة الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  

87
  2012 األول ترشين/ أكتوبر 19 الصناعية، الدوحة منطقة الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  

88
  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 12 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  

89
 وكلثم ديوب، وعبدالله بيسوا، وسيلفيا غاردنر، أندرو".  املعارصة قطر يف املتدني الدخل ذوي املهاجرين لواقع صورة"  

  .10.ص ؛17-1 من الصفحات) 2013 حزيران/ يونيو (3.1 العربية، الدراسات مدلة.  هاركنس ولورا ترونغ لو وكني الغانم
90

: الوثيقة رقم" (الجربي والعمل لالستغالل املهاجرة النيبالية العمالة تعرض: كاذبة وعود: نيبال "الدولية، العفو منظمة  

ASA 31/007/2011) 13 2011 األول كانون/ ديسمرب 

)http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA31/007/2011/en.(  
91

 لدائرة القانون ويتيح ؛)2007 عام نيبال يف التنفيذ حيز دخل الذي (الخارج يف العمال توظيف قانون من) أ (39 املادة  

 وكاالت لدن من" املستوفاة الرتويجية والتكاليف الخدمات رسوم "عىل سقف فرض الخارج يف النيبالية العمالة توظيف

 1750 إىل 970 حويل (نيبالية روبية ألف 127و ألف 70 بني ما 2011 عام يف السقف لكذ تراوح ولقد التشغيل، أو التوظيف

  .إليها التوجه العامل ينوي التي البلد حسب) أمريكي دوالر
92

 قطر، دولة يف اإلنشاءات قطاع يف املاهرة غري العمالة ظروف حول دراسة قطر، يف اإلنسان لحقوق الوطنية اللجنة  

  .11. ص ،2011" ٍواف ملخص:"
93

" الجربي والعمل لالستغالل املهاجرة النيبالية العمالة تعرض: كاذبة وعود: نيبال "الدولية، العفو منظمة تقرير راجع  

 7. ص ،2011 األول كانون/ ديسمرب ASA 31/007/2011) 13: الوثيقة رقم(

)http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA31/007/2011/en.(  
94

  ).الكفالة قانون (وكفالتهم وإقامتهم الوافدين وخروج دخول تنظيم قانون من 4 املادة  
95

  .2013 حزيران/ يونيو 29 ،"بوست كاتماندو "صحيفة.  العمال ترحيل عن تتوقف أن قطر من تطلب نيبال  
96

  .2013 األول ترشين/ أكتوبر 7 بتاريخ الدولية العفو منظمة إىل موجه الخارجية الشؤون وزارة من كتاب  
97

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 9 الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
98

 إصدار أجل من الحكومية الجهات مع اإلجراءات إتمام العمل أرباب من ُينتظر الكفالة، قانون من 9 املادة بموجب  

  ً.يوما 90 غضون يف منها صالحيته املنتهية وتجديد بالعمال، الخاصة اإلقامة تصاريح
99

  .الكفالة قانون من 51و 11 املادتان  
100

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 9 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
101

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 20 الدوحة، يف الصناعية املنطقة الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
102

  .2013 األول ترشين/ وبرأكت 9 الخور، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
103

  .الكفالة قانون من 9 املادة  
104

  2012 األول ترشين/ أكتوبر 16 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
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105
  2012 األول ترشين/ أكتوبر 16 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  

106
 واملسوحات األبحاث معهد الوايف؛ امللخص تقرير :2012 قطر يف للحياة مسحية دراسة: الشامل السنوي املسح  

  .2012 الثاني ترشين/ نوفمرب ،28. ص واالقتصادية، االجتماعية
107

 غاردنر، أندرو".  املعارصة قطر يف املتدني الدخل ذوي املهاجرين لواقع صورة "من 9 الصفحة املثال، سبيل عىل راجع  

 حزيران/ يونيو (3.1 العربية، الدراسات مدلة.  هاركنس ولورا ترونغ لو وكني الغانم وكلثم ديوب، وعبدالله بيسوا، وسيلفيا

  .9. ص ،17-1 من الصفحات) 2013
108

  .2013 شباط/ فرباير 12 الخور، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
109

-http://www.nhrc (2010 قطر، دولة يف اإلنسان لحقوق الوطنية للجنة السنوي التقرير  

qa.org/resources/userfiles/FINAL%20NHRC%20ANNUAL%20REPORT%202010.pdf(   
110

  .العمل قانون من 57 املادة  
111

.  العمل من املزيد أنجزوا إذا ديارهم إىل العودة العمال بوسع أنهً تحديدا الدولية العفو ملنظمة العمل أرباب أحد قال  

 تتأثر سوف املالية أوضاعهما وأن العمال، بمغادرة ترغبان ال أنهما املنظمة باحثي مع حديثهما يف أخريان رشكتان وأوضحت

  .البالد مغادرة إجراءات يفً كبرياً تأخريا الرشكتني هاتني عمال وواجه.  قطر دولة العمال غادر حال يفً سلبا
112

  .2013 آذار/ مارس 9 الخور، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
113

  .2013 آذار/ مارس 22 بالدوحة، الصناعية املنطقة الدولية، فوالع منظمة أجرتها مقابلة  
114

  .2013 األول ترشين/ أكتوبر 12 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
115

  .2013 آذار/ مارس 18 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
116

  .2013 أيار/ مايو الوثيقة، عىل الدولية العفو منظمة ّأطلعت  
117

  .2013 األول ترشين/ أكتوبر 7 بتاريخ الدولية العفو منظمة إىل الخارجية الشؤون وزارة من موجه كتاب  
118

 عىل نيبال من العمال أغلب أن الدولية العفو ملنظمة اتضح ،2012 األول ترشين/ أكتوبر يف أجرتها مقابالت سلسلة ويف  

  %.36 مقدارها سنوية ئدةبفاً قروضا يسددون أنهم إىل أشاروا التحديد وجه
119

  .العمل قانون من 66 املادة  
120

  .2013 آذار/ مارس 19 الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
121

  .2013 آذار/ مارس 13 الخور، يف العمال مع الدولية العفو منظمة أجرتها التي املقابالت املثال، سبيل عىل  
122

  .2013 آذار/ مارس 15 الخور، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
123

  .2013 آب/ أغسطس موظفيها، إىل لإلنشاءات قطر رشكة من املوجه الكتاب عىل الدولية العفو منظمة اطلعت  
124

  .موظفيها ألجور الرشكة سداد بعدم املتعلقة الوثائق من متنوعة طائفة عىل الباحثون حصل ،2013 أيلول/ سبتمرب يف  
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125
  .2013 آذار/ مارس 23 السيلية، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  

126
  .2013 حزيران/ يونيو 6 الهاتف، عرب الدولية العفو منظمة أجرتها مقابلة  

127
 تلك، الخمس الحاالت من ألربع وبالنسبة).  والثالث الثاني الفصل يف (الحالة دراستي يف الحاالت هذه من اثنتان ُأدرجت  

  .العمال سؤال خالل من األجور سداد يف تأخري وجود من الدولية العفو منظمة تحققت
128

  .2013 آذار/ مارس 15 الخور، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
129

 بيسوا، وسيلفيا غاردنر، أندرو".  املعارصة قطر يف املتدني الدخل ذوي املهاجرين لواقع صورة "من 10 الصفحة  

) 2013 حزيران/ يونيو (3.1 العربية، الدراسات مدلة.  هاركنس وراول ترونغ لو وكني الغانم وكلثم ديوب، وعبدالله

  .17-1 من الصفحات
130

 الثاني ترشين/ نوفمرب 16 ،"تايمز غلف "صحيفة" عمالة استقدام طلب ألف 31 من أكثر تنجز القطرية العمل وزارة"  

2012) http://70.32.83.237/local-news/19475-ministry-handles-over-31000-labour-

recruitment-requests.(   
131

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 12 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
132

 2013 شباط/ فرباير Peninsula ، 11 صحيفة" اإلنشاءات مواقع يف الحوادث عدد ارتفاع"  

)http://thepeninsulaqatar.com/qatar/225209-construction-site-accidents-on-the-rise.html.(  
133

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 19 الصناعية، الدوحة منطقة الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
134

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 10 الصناعية، الدوحة منطقة الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
135

 دون العمل عن التغيب "عقوبة فإن ،2005 للعام 7 رقم نواإلسكا املدنية الخدمة شؤون وزارة مرسوم ألحكامً وفقا  

 وتزيد األوىل، للمرة املخالفة هذه حدوث حال يف يوم ربع أجر اقتطاع إىل باإلضافة اليوم ذلك أجر من العامل حرمان هي" سبب

 املخالفة تكرار حال يف كامل يوم أجر اقتطاع إىل باإلضافةً كامال اليوم ذلك أجر دفع عدم إىلً وصوالً تصاعديا االقتطاع نسبة

  .الرابعة للمرة
136

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 12 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
137

  .العمل قانون من 74و 73 املادتان  
138

/ سبتمرب يف إضافية بعلومات املنظمة تزويد وتم.  2013 آذار/ مارس 23 السيلية، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  

  .2013 أيلول
139

 الدولية العمل منظمة".  فولكارد وسايمون تاكر فيليب إعداد من مجمعة بحثية ورقة: والسالمة والصحة العمل أوقات"  

)2012.(  
140

  .1 املادة ،2007 للعام 16 رقم واإلسكان املدنية الخدمة شؤون وزارة مرسوم  
141

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 11 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
142

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 19 الصناعية، الدوحة منطقة الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
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143
 قدً هندياً مواطنا 237 أن الهندية السفارة وأوردت.  2013 آذار/ مارس عليها، الدولية العفو منظمة حصلت إحصاءات  

: راجع.  (الرقم هذا توزيع تفاصيل الدولية العفو منظمة بحوزة يتوفر وال.  2012 مالعا خالل قطر يف حتفهم لقوا

http://www.gulf-times.com/mobile/qatar/178/details/354551/-%E2%80%9983-indian-

expatriates-died-in-qatar-this-year(   
144

 إيندو إيساكو إعداد من" ونيبال قطر بني العاملني تحويالت ممر "بعنوان الدويل البنك دراسة املثال سبيل عىل راجع  

  .11 الصفحة) 2011 الدويل، البنك العاصمة، واشنطن (أفرام وغابي
145

.  2013 أيلول/ سبتمرب The Guardian، 25" قطر يف العالم كأس عبيد: املستور كشف "الجارديان صحيفة  

)http://www.theguardian.com/world/2013/sep/25/revealed-qatars-world-cup-slaves(   
146

 2013 الثاني كانون/ يناير 31 تايمز، غلف صحيفة السالمة، معايري تخالف الرشكات من باملائة ثالثون  

)http://www.gulf-times.com/qatar/178/details/340488/30%25-of-firms-found-violating-

safety-standards(  
147

 2013 شباط/ فرباير Peninsula ، 11 صحيفة" اإلنشاءات مواقع يف الحوادث عدد ارتفاع"  

)http://thepeninsulaqatar.com/qatar/225209-construction-site-accidents-on-the-rise.html.(  
148

 زعرور وأحمد عتيق ساجد لألطباء" اإلنشاءات مواقع يف األجسام سقوط عن الناجمة اإلصابة أشكال "حول طبية دراسة  

 The Journal of Trauma and Acute " مجلة لطيفي، ورفعت ثاني آل وخسن مول وكيمبل املنيار وأيمن قيصدي وطارق

Care Surgery, "2012 ،704. ص ،3 العدد ،73 املجلد.  
149

 توما مازن تأليف من دراسة".  قطر يف اإلصابات عالج وتكلفة املرتفعات من بالسقوط املتعلقة العمل مواقع أمراض"  

 " مجلة. مول وكيمبل اليزيدي ووفاء ريسيكار وجون الحسني وعمار ثاني آل وحسن املنيار وأيمن سرياأ وجون

International Journal of Critical Illness and Injury Science "، 2013، 7-3 الصفحات ،3 املجلد.  
150

 توما مازن تأليف من دراسة".  قطر يف اإلصابات عالج وتكلفة املرتفعات من بالسقوط املتعلقة العمل مواقع أمراض  

 " مجلة. مول وكيمبل اليزيدي ووفاء ريسيكار وجون الحسني وعمار ثاني آل وحسن املنيار وأيمن أسريا وجون

International Journal of Critical Illness and Injury Science "، 2013، 7-3 الصفحات ،3 املجلد.  
151

 2013 شباط/ فرباير Peninsula ، 11 صحيفة" اإلنشاءات مواقع يف الحوادث عدد ارتفاع"  

)http://thepeninsulaqatar.com/qatar/225209-construction-site-accidents-on-the-rise.html.(  
152

  .2005 لعام 20 رقم واإلسكان املدنية الخدمة شؤون وزارة مرسوم من 5 املادة  
153

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 11 وحة،الد الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
154

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 19 بالدوحة، الصناعية املنطقة الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
155

  2012 األول ترشين/ أكتوبر 10 بالدوحة، الصناعية املنطقة الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
156

/ قطر يف اإلنشاءات قطاع يف املاهرة غري العمالة أحوال حول دراسة قطر، لةدو يف اإلنسان لحقوق الوطنية اللجنة  

  .14. ص ،2011" ٍواف ملخص"
157

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 16 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
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158
/ يناير اللجنة، أنشطة ونتائج قطر دولة يف اإلنسان حقوق حالة حول اإلنسان لحقوق الوطنية للجنة السنوي التقرير  

-http://www.nhrc-qa.org/resources/userfiles/NHRC (47. ص ،2012 األول كانون/ ديسمرب – الثاني كانون

Annual-Report-2012.pdf .( العربية من مرتجم.  
159

  .2005 لعام 17 رقم واإلسكان املدنية الخدمة شؤون وزارة مرسوم  
160

 للمعايري مطابق أنه اتضح والذي لها التابع العمال سكن لزيارة محلية صحيفة الرشكات إحدى دعت ،2012 عام يف  

 29 تايمز، غلف صحيفة" هذا العمال سكن يف شكاوى ال "راجع.  الصحيفة يف الوارد الوصف حسب الصعيد هذا عىل القطرية

-http://www.gulf: التايل الرابط عرب األوىل للمرة املقال عىل االطالع تم.  2012 أيلول/ سبتمرب

times.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=534136&version=1&template_id=36&parent

_id=16.(   
161

 ،2011 الثاني ترشين/ نوفمرب Peninsula "، 25 " صحيفة أشهر، بضعة العمال سكن أماكن نقل يستغرق سوف  

)http://thepeninsulaqatar.com/qatar/173719-relocating-labour-accommodations-to-take-

several-months.html.(   
162

  .العائالت بمنطقة العمال سكن حظر بشأن 2010 لعام 10 رقم القانون من 1 املادة  
163

  .الحرضي والتخطيط البلدية الشؤون وزارة عن الصادر 2011 لعام 83 رقم مرسوم  
164

 وزارة كوقع.  2012 العام خالل الريان يف العمال سكن صعيد عىل إخالء أمر 1432 صدور: املثال سبيل عىل راجع  

. 2013 آذار/ مارس 1: املوقع زيارة تاريخ.  اإلنرتنت شبكة عىل الحرضي والتخطيط البلدية الشؤون

)http://www.baladiya.gov.qa/cui/view.dox?id=457&siteID=1&contentID=1911(   
165

 معهد ،2012 ىذار/ مارس" لقطر رأسمالية اجتماعية مسحية دراسة/ األعراق متعددة املدينة إىل الفريج من"  

  .13. ص قطر، بجامعة واالقتصادية االجتماعية واملسوحات الدراسات
166

  العائالت بمنطقة العمال سكن عن إبالغ  

 الشبكة عىل الحرضي والتخطيط البلدية الشؤون وزارة موقع

)http://www.baladiya.gov.qa/cui/view.dox?id=1253&siteID=1  .( ترشين/ أكتوبر 30: املوقع زيارة تاريخ 

  .2013 األول
167

 األول ترشين/ أكتوبر Peninsula "، 29 " صحيفة ،"العائالت سكن مناطق يف بالقاء العمال إسكانات لبعض السماح"  

2011) http://www.thepeninsulaqatar.com/qatar/170886-some-labour-camps-in-residential-

areas-may-be-allowed-to-remain.html.(   
168

 2011 ؛ أيلول/ سبتمرب Peninsula "، 28 " صحيفة" ببطئ تسري العمال سكن نقل عملية"  

)http://www.thepeninsulaqatar.com/qatar/170886-some-labour-camps-in-residential-areas-

may-be-allowed-to-remain.html.(   
169

  .العنرصي التمييز أشكال جميع عىل للقضاء الدولية االتفاقية من 5 املادة من) هاء (الفقرة من 3 ندالب  
170

 املتحدة األمم وثيقة رقم املواطنني، غري ضد التمييز: 30 رقم العامة التوصية العنرصي، التمييز عىل القضاء لجنة  

)CERD/C/64/Misc.11/rev.3 (2004 ( 4 الفقرة.  
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171
  2012 شباط/ فرباير Peninsula "، 12 " صحيفة صحيفة" البالد إىل القادمني الجدد العمال أعداد يف خمةض زيادة"  

)http://www.thepeninsulaqatar.com/qatar/170886-some-labour-camps-in-residential-areas-

may-be-allowed-to-remain.html.(   
172

 2012 آذار/ مارس Peninsula "، 22 " صحيفة" قطر يف العقارات لقطاع الطفرة أوقات هذه "تقرير  

)http://www.thepeninsulaqatar.com/business-news/188093-boom-time-for-qatars-real-estate-

sector-report.html    .(   
173

 األمم وثيقة مرق.  2012 آذار/ مارس 9 – شباط/ فرباير 13 الثمانون، الدورة العنرصي، التمييز عىل القضاء لجنة  

  .21 الفقرة ، )CERD/C/QAT/CO/13-16. 9 March 2012 (املتحدة
174

  .2013 آذار/ مارس 15 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
175

  ).1(2 املادة ،)1930 (اإللزامي أو الجربي العمل بشأن 29 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية  
176

 العمل منظمة إعالن متابعة سياق ضمن الصادر العاملي التقرير: الجربي العمل ضد عاملي تحالف "للعمل، الدويل املكتب  

  .املعدلة 14 وفقرة ،6. ص ،2005" العمل يف األساسية والحقوق املبادئ حول الدولية
177

 واتفاقية ،)29 رقم اتفاقية (1930 الجربي العمل باتفاقية املتعلقة للتقارير عام استعراض ،1979 الدويل، العمل مؤتمر  

 الخامسة الدورة والتوصيات، االتفاقيات بتنفيذ املعنية الخرباء لجنة وتقرير ،)105 رقم اتفاقية (1975 الجربي، العمل إلغاء

  .1930 ،21 فقرة الثالث، التقرير ،1979 جنيف والستون،
178

 واتفاقية ،)29 رقم اتفاقية (1930 الجربي العمل باتفاقية املتعلقة للتقارير عام استعراض ،2007 الدويل، العمل مؤتمر  

 السادسة الدورة والتوصيات، االتفاقيات بتنفيذ املعنية الخرباء لجنة وتقرير ،)105 رقم اتفاقية (1975 الجربي، العمل إلغاء

  .40-38 الفقرات الثالث، التقرير ،2007 جنيف والتسعون،
179

  .2013 نيسان/ أبريل يف اعليه الدولية العفو منظمة اطلعت مؤرخة غري وثيقة  
180

  .4. ص" العمل مفتيش دليل: بالبرش واالتجار الجربي العمل: الدولية العمل منظمة  
181

  .2013 أيلول/ سبتمرب 30 يف اإللكرتوني الربيد عرب الدولية العفو منظمة إىل وصلت رسالة  
182

  ".الوزير بموافقة إال مغادرة، أو ترحيل أمر بحقه رصد إذا قطر إىل الوافد بعودة ُيسمح ال: "الكفالة قانون من 40 املادة  
183

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 4 بالدوحة، الصناعية املنطقة الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
184

-http://www.nhrc (2010/ قطر يف اإلنسان لحقوق الوطنية للجنة السنوي التقرير  

qa.org/resources/userfiles/FINAL%20NHRC%20ANNUAL%20REPORT%202010.pdf.(   
185

  .2013 آذار/ مارس 15 بالدوحة، الصناعية املنطقة الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
186

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 6 بالدوحة، الصناعية املنطقة الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
187

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 12 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
188

  .عليها الدولية العفو منظمة اطلعت ولقد ،2012 أيلول/ سبتمرب 23 بتاريخ عمالية قضايا بشأن شكوى  
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189
  .نيباليون عمال بها الدولية العفو منظمة زود معلومات  

190
 شباط/ فرباير Qatar Living " 10 " تدوين موقع" ًأيضا العمال سكن يف ماء أو كهرباء وال أشهر، 8 طوال رواتب ال"  

-http://www.qatarliving.com/answers/salary/no (2013 أيلول/ سبتمرب 10: املوقع زيارة تاريخ.  2013

salary-for-8-months-no-electricity-water-in-camp-too#ixzz2MyfAkZAk.(   
191

   .http://itcgrp.net/drupal/ITC/?q=node/28: واملقاوالت للتجارة الهند رشكة مجموعة موقع  
192

 اسم ِذكر يتم اختالفها حال ويف مشابهة، يس تي آي رشكة غري أخرى رشكات يف العاملني ألسنة عىل وردت التي املزاعم  

  ًتحديدا املعنية الرشكة
193

  .حةبالدو الصناعية املنطقة يف 2013 آذار/ مارس 22و 15و 10 بتاريخ الدولية العفو منظمة أجرتها مقابالت  
194

 بتاريخ العمل وزارة إىل) يس تي آي (واملقاوالت للتجارة الهند رشكة من موجه خطاب عىل الدولية العفو منظمة اطلعت  

 أيلول،/ وسبتمرب آب،/ أغسطس شهور عن العمال جميع رواتب متأخرات بدفع فيه تتعهد الثاني ترشين/ نوفمرب 21

 4 بتاريخ صادرة العمل وزارة إىل منسوبة أخرى وثيقة ويف.  2012 لاألو كانون/ وديسمرب ، األول ترشين/ وأكتوبر

 الذين العمال العمل وزارة زودت ولقد.  التعهد بذلك ِتف لم املذكورة الرشكة أن عىل النص يؤكد ،2012 األول كانون/ ديسمرب

 قطر، ويي بست رشكة كفالة عىل خرواآل يس تي آي كفالة عىل أحدهم رجالن، وقام.  الوثيقتني بهاتني لديها بشكاوى تقدموا

 كانون/ وديسمرب تموز/ يوليو بني الواقعة للشهور الدولية العفو منظمة عىل) الدوام كشف (العمل مواعيد سجل بعرض

 دفعت قد الرشكة بأن يفيد ما عىل الدولية العفو منظمة تطلع ولم).  الدوام مراقب (الوقت مراقب ختم وتحمل 2012 األول

  .2012 األول كانون/ ديسمرب بعد رواتب ةأي للعمال
195

  .بالدوحة الصناعية املنطقة يف 2013 آذار/ مارس 15 بتاريخ الدولية العفو منظمة أجرتها مقابلة  
196

  بالدوحة الصناعية املنطقة يف 2013 آذار/ مارس 15 بتاريخ الدولية العفو منظمة أجرتها مقابلة  
197

  .2013 نيسان/ أبريل 29 بتاريخ الهاتف عرب ةالدولي العفو منظمة أجرتها مقابلة  
198

 بوسع: "نصه ما فيه تقول 2013 األول ترشين/ أكتوبر 21 بتاريخ الدولية العفو ملنظمة بخطاب" آكرون "رشكة بعثت  

 ذلك وغري واملقاوالت للتجارة الهند رشكة حول املزيد عن لالستفسار قطر دولة يف املعنية بالجهات مبارشة االتصال منظمتكم

  ".الصلة ذات املعلومات من
199

  .2013 نيسان/ أبريل 30 الهاتف، عرب الدولية العو منظمة أجرتها مقابلة  
200

  .2013 آذار مارس، 22 الصناعية، الدوحة منطقة الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
201

  .2013 آذار/ مارس 26 الهاتف، عرب الدولية العو منظمة أجرتها مقابلة  
202

  .2013 األول ترشين/ أكتوبر 25 بتاريخ الدولية العفو منظمة استلمتها قصرية نصية لةرسا  
203

  .2013 آذار/ مارس 22و 12 عليها، الدولية العفو منظمة اطلعت التي الدوام جداول  
204

  .2013 آذار/ مارس 15 الصناعية، الدوحة منطقة الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
205

  .الرئيسية املياه شبكة تصلها ال التي العمال سكن أماكن إىل املياه خدمات لتوصيل الشائع األسلوب  
206

  .2013 نيسان/ أبريل 30 بتاريخ الهاتف عرب الدولية العفو منظمة أجرتها مقابلة  
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207
  .2013 آذار/ مارس 15 اإلنسان، لحقوق الوطنية اللجنة من عليها الدولية العفو منظمة حصلت معلومات  

208
  .2013 نيسان/ أبريل 30و 29 الهاتف، عرب الدولية العفو منظمة أجرتها التمقاب  

209
 أن للباحثني وقيل.  2011 عام يف صالحيتها انتهت التي التصاريح من نسخا الدولية العفو منظمة لباحثي العمال أبرز  

 أسهم حاميل أكرب وأكد.  الرشكة لصالح العمل يفً شهرا 18 أمىض قد أنه من الرغم عىلً أبدا ترصيح عىل يحصل لم العمال أحد

 العمال من لحملتها يتسنى بحيث الصالحية املنتهية اإلقامة تصاريح عىل باهظة غرامات دفع قد أنه يس تي آي رشكة ملكية

  .ةالرشك عمال أسماء من اسم كل إزاء ُفرضت التي بالغرامات قائمة عىل الدولية العفو منظمة اطلعت ولقد.  البالد مغادرة
210

  .2013 آذار/ مارس 15 بالدوحة، الصناعية املنطقة الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
211

  .2013 آذار/ مارس 15 بالدوحة، الصناعية املنطقة الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
212

  .2013 آذار/ مارس 15 بالدوحة، الصناعية املنطقة الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
213

  .2013 آذار/ مارس 15 بالدوحة، الصناعية املنطقة الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
214

  .2013 آذار/ مارس 22 بالدوحة، الصناعية املنطقة الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
215

  .2013 آذار/ مارس 19 الدوحة، عليها، الدولية العفو منظمة باحثو اطلع وثائق  
216

 من نيبالياً عامال 43 أن ظهر ،2013 آذار/ مارس 22 بتاريخ العمال إقامة مكان الدولية العفو منظمة زارت عندما  

 ذلك لهم بدا إذ املغادرة، من يتمكنوا كي اإلقرارات عىل بالتوقيعً جماعياً قرارا اتخذوا قد واملقاوالت للتجارة الهند رشكة عمال

 تلك من 34 أن املنظمة باحثي العمال أخرب اليوم، ذلك من الحق وقت ويف . لهم آخرين زمالء مع حصل كماً مناسبا الحل

ّصدرت قد املجموعة  عمال جميع كان نيسان،/ أبريل منتصف وبحلول.  آذار/ مارس 28و 27 يف للسفر طريان تذاكر لهم ُ

 مغادرة لحظة رواتبهم عىل حصلواي لم زمالئهم أن فقالوا ظلوا من وأما.  البالد غادروا قد التقريب وجه عىل يس تي آي رشكة

  .املبالد
217

  .2013 آذار/ مارس 24 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
218

 2013 هاريس، يس إي قطر، دولة يف اإلنشاءات قطاع يف التضخم آفاق نرشة: التضخم فقاعة تفادي  

)http://www.echarris.com/pdf/8503_Qatar_Inflation_Report_FINAL.pdf(  
219

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 8 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
220

 2012 األول ترشين/ أكتوبر شهري بني ما واملقاوالت اإلنشاءات رشكات يف اإلداري الطاقم مع ُأجريت مقابالت  

  .  2013 أيلول/ وسبتمرب
221

/ فرباير Middle East Economic Digest" 14 "العمالقة، ريعاملشا منً مرشوعا 20 أضخم: القطرية املشاريع أكرب  

  )http://www.meed.com/3163937.article (2013 شباط
222

 شباط/ فرباير Middle East Economic Digest "، 13 " والطموحة، الضخمة قطر مشاريع أعداد يف كبرية زيادة  

2013) http://www.meed.com/3163937.article(  
223

 2010 عام إحصاء االقتصادي، والنشاط القطاع حسب موزعة العاملة اتاملؤسس  

)http://www.qsa.gov.qa/QatarCensus/Establishments/PDF/10.04.pdf(   
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224
 ينص.  االقتصادي النشاط يف القطرية غري األموال رؤوس استثمار تنظيم بشأن 2000 لعام 13 رقم قانون من 2 املادة  

  .واإلنشاءات املقاوالت رشكات تشمل ال ولكنها االستثناءات، بعض منح عىل القانون
225

  .2013 آذار/ مارس 20 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
226

  2013 األول ترشين/ أكتوبر الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
227

 2013 الثاني كانون/ يناير Building Design "، 4" " للدوحة؟ الحمراء البطاقة املعماريون يربز سوف هل"  

)http://www.bdonline.co.uk/news/analysis/will-architects-give-doha-the-red-

card?/5048193.article.(   
228

  .2013 حزيران/ يونيو 27 الهاتف، عرب الدولية العفو منظمة أجرتها مقابلة  
229

  .2013 آذار/ مارس 17 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
230

  .2013 آذار/ مارس 24 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
231

  .2013 آذار/ مارس 18 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
232

  .2013 آذار/ مارس 19 بتاريخ اإلنسان لحقوق الوطنية اللجنة مقر يف تم الذي االجتماع الدولية العفو منظمة حرضت  
233

  .2013 حزيران/ يونيو 6 الهاتف، عرب الدولية العفو منظمة أجرتها مقابلة  
234

  .2013 حزيران/ يونيو 6 الهاتف، عرب الدولية العفو منظمة أجرتها مقابلة  
235

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
236

  .  2013 األول ترشين/ أكتوبر 9 بتاريخ لدوليةا العفو منظمة إىل" قطر مؤسسة "من موجهة رسالة  
237

 اإلنسان وحقوق التجارية األعمال بشأن التوجيهية املتحدة األمم مبادئ  

)http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf( ، رقم املبدأ 

11.  
238

 اإلنسان وحقوق التجارية األعمال بشأن التوجيهية املتحدة األمم مبادئ  

)http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf( ، رقم املبدأ 

  ).  ب (13
239

 اإلنسان وحقوق التجارية األعمال بشأن التوجيهية املتحدة األمم مبادئ  

)http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf( ، رقم املبدأ 

  ).ب (15
240

 طبعة الجنسيات، متعددة الرشكات بشأن االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون منظمة عن الصادرة التوجيهية املبادئ  

  .24. ص ،18 فقرة العامة، السياسات عىل التعليق ،2011 عام
241

" 2022 القدم لكرة العالم كأس قبل قطر يف الوافدة العمالة حماية: ضلأف عالم كأس بناء"تقرير املثال، سبيل عىل راجع  

-http://www.hrw.org/reports/2012/06/12/building (2012 حزيران/ يونيو 12 ووتش، رايتس هيومان

better-world-cup.(   
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242
  .2013 آذار/ مارس 24 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  

243
  .2013  األول ترشين/ أكتوبر 18 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  

244
  .2013 األول ترشين/ أكتوبر 12 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  

245
  .2013 األول ترشين/ أكتوبر 8 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  

246
 تموز/ يوليو 31: الصفحة زيارة تاريخ ،"LinkedIn/ إن ينكدل "موقع عىل قطر يف آي إس يس بي رشكة فرع صفحة  

   ).http://www.linkedin.com/company/pcsi-specialties-qatar: الرابط عنوان (2013
247

  .2013 األول ترشين/ أكتوبر 8 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
248

  .عليها الدولية العفو نظمةم اطلعت ولقد ،2012 شباط/ فرباير 7 بتاريخ وثيقة  
249

  .2013 األول ترشين/ أكتوبر 8 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
250

  .2013 األول ترشين/ أكتوبر 12 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
251

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 8 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها الهاتف وعرب شخصية مقابالت  
252

  .2013 األول ترشين/ أكتوبر 12 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
253

  .2012 األول ترشين/أكتوبر 5 عليها، الدولية العفو منظمة ّاطلعت وثائق  
254

  .2013 األول ترشين/ أكتوبر 8 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
255

  .2013 األول ترشين/ أكتوبر 22 الدولية، العفو منظمة إىل موجه قطر PCSI آي إس يس بي رشكة من خطاب  
256

  .2013 األول ترشين/ أكتوبر 12 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
257

  .2013 األول ترشين/ أكتوبر 12 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
258

  .2013 األول ترشين/ أكتوبر 8 الدوحة، ة،الدولي العفو منظمة أجرتها مقابلة  
259

  .2013 األول ترشين/ أكتوبر 22 الدولية، العفو منظمة إىل موجه  PCSIقطر آي إس يس بي رشكة من خطاب  
260

  .عليها الدولية العفو منظمة اطلعت ولقد املرفقة، والتواقيع ،2012 أيلول/ سبتمرب 27 بتاريخ عمالية شكاوى  
261

  .2013 األول ترشين/ أكتوبر 12 الدوحة، الدولية، العفو نظمةم أجرتها مقابلة  
262

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 8 يف اإللكرتوني الربيد عرب الدولية العفو منظمة إىل وردت رسالة نص  
263

  .2012 األول كانون/ ديسمرب 20 اإلنسان، لحقوق الوطنية اللجنة من عليها الدولية العفو منظمة حصلت معلومات  
264

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 6 بالدوحة، الصناعية املنطقة الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
265

 ،2010 األول كانون/ ديسمرب 24 قطر، يف طراز أحدث عىل طبي مركز بناء بصددهيونداي للهندسة واالنشاءات  رشكة  
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: الرابط (، واالنشاءات للهندسة هيونداي رشكة موقع

http://en.hdec.kr/cyberpr/companynews_view.asp?intPage=13&strSearch=&strSearchText=&intI

DX=366(   
266

 ،2010 األول كانون/ ديسمرب 24 قطر، يف طراز أحدث عىل طبي مركز بناء بصددهيونداي للهندسة واالنشاءات  رشكة  

: الرابط (، واالنشاءات للهندسة هيونداي رشكة موقع

http://en.hdec.kr/cyberpr/companynews_view.asp?intPage=13&strSearch=&strSearchText=&intI

DX=366(   
267

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 11 بتاريخ الدولية العفو منظمة مع هاتفي اتصال  
268

  .2013 شباط/فرباير 28 ، واالنشاءات للهندسة هيونداي رشكة إىل الدولية العفو منظمة من موجهة خطابات  
269

  .2013 آذار/ مارس 14 الدولية، العفو منظمة إىلهيونداي للهندسة واالنشاءات  رشكة من ابانخط  
270

  .2013 أيار/ مايو 25 ، واالنشاءات للهندسة هيونداي رشكة إىل الدولية العفو منظمة من موجه خطاب  
271

 قربص كونرتاك "رشكة أن الدولية العفو منظمة كونرتاك رشكة أخربت ولقد: .  كونرتاك برشكة االتصال صفحة  

  ".الدولية كونرتاك "عن تماما مستقل كيان هي" النحدودة
272

   )www.sidra.org/en/Pages/index/70/about/construction (://الشبكة عىل السدرة موقع  
273

  )http://www.contrack.com/?p=3290 (الشبكة عىل كونرتاك موقع  
274

   )www.sidra.org/en/Pages/index/70/about/construction (://الشبكة عىل السدرة موقع  
275

  .2013 أيار/ مايو 24 بتاريخ الدولية العفو منظمة إىل لإلنشاءات" إل إتش أو "رشكة من موجهة رسالة  
276

  .2013 حزيران/ يونيو 13 بتاريخ الدولية العفو منظمة إىل لإلنشاءات" إل إتش أو "رشكة من موجهة رسالة  
277

  .2013 أيلول/ سبتمرب 4 بتاريخ لإلنشاءات" إل إتش أو "رشكة إىل الدولية العفو منظمة من موجهة رسالة  
278

  .2013  أيلول/ سبتمرب 19 بتاريخ الدولية العفو منظمة إىل لإلنشاءات" إل إتش أو "رشكة من موجهة رسالة  
279

  .2013 األول ترشين/ أكتوبر 19 يخبتار الدولية العفو منظمة إىل لإلنشاءات" إل إتش أو "رشكة من موجهة رسالة  
280

  .2013  أيار/ مايو 29 بتاريخ الدولية العفو منظمة إىل كونرتاك "رشكة من موجهة رسالة  
281

  .2013 تموز/ يوليو 18 بتاريخ قطر مؤسسة إىل الدولية العفو منظمة من موجهة رسالة  
282

  .وكونرتاك إل إتش أو رشكتا هما هنا املقصود أن املفرتض من  
283

  .2013 األول ترشين/ أكتوبر 9 الدولية، العفو منظمة إىل قطر مؤسسة من املوجهة اإللكرتوني الربيد رسالة نص  
284

 19 بتاريخ 2022 قطر القدم، لكرة العالم كأس بطولة لتنظيم العليا اللجنة من الدولية العفو منظمة إىل موجهة رسالة  

  .2013 آب/ أغسطس
285

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 11 الدوحة، الدولية، فوالع منظمة أجرتها مقابلة  
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286
 لإلنشاءات فينتيش ديار قطر برشكة الخاص اإللكرتوني املوقع  

)http://www.qdvc.com/en/projects.php?action=view&id=16.(   
287

: 2022 عام يف القدم لكرة العالم كأس باستضافة للفوز قطر ترشيح ملف تقييم تقرير  

)http://www.fifa.com/mm/document/tournament/competition/01/33/74/56/b9qate.pdf( ، ص .

19.  
288

  .العمل قانون من 75 املادة  
289

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 11 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
290

 للمشاريع" كونسرتاكشن فينتيش"و" QDVCيس يف دي كيو "رشكتي إىل الدولية العفو منظمة من موجه خطاب  

  .2013 أيار/ مايو 15 الضخمة،
291

 من أخرى ورسالة ،2013 األول ترشين/ أكتوبر 24 الدولية، العفو منظمة إىل" QDVCيس يف دي كيو "من خطاب  

  .2013 األول ترشين/ أكتوبر 29 اإللكرتوني، الربيد عرب املنظمة إىل الرشكة
292

  .2013 تموز/ يوليو 18 ،2022 قطر العالم لكأس املنظمة العليا اللجنة ىلإ الدولية العفو منظمة من موجه خطاب  
293

/ فرباير Middle East Economic Digest" 14 "العمالقة، املشاريع منً مرشوعا 20 أضخم: القطرية املشاريع أكرب  

  )http://www.meed.com/3163937.article (2013 شباط
294

" 2022 العالم كأس الستضافة املعدة املالعب أول لبناء مدراء تعني قطر "بعنوان زرويرت تقرير املثال، سبيل عىل راجع  

-http://www.reuters.com/article/2013/05/30/stadium-qatar (2013 أيار/ مايو 30

idUSL5N0EB1LU20130530.(   
295

 آب/ أغسطس 19 بتاريخ الدولية العفو منظمة إىل موجه 2022 قطر العالم كأس بطولة لتنظيم العليا اللجنة من كتاب  

2013.  
296

 الدويل واالتحاد ووتش رايتس هيومان منظمة تقدمت ،2022 قطر لجنة مع اجتماعات أعقاب ويف ،2013 عام أوائل يف  

 وعند.  قطر يف 2022 العالم كأس مشاريع ومتعهدي مقاويل مع إبرامها الواجب التعاقدية الرشوط من مقرتحة بعينة للنقابات

 الدويل واالتحاد ووتش رايتس هيومان مقرتح عىلً رسميا ردت قد 2022 لقطر العليا اللجنة تكن لم الحايل، التقرير نرش

 ،2013 ىب/ أغسطس يف الدولية العفو منظمة إىل أرسله الذي رده معرض ويف.  الدولية العفو منظمة علم حد عىل للنقابات،

 بما املعنيني، املصلحة أصحاب مع الرشوط مراجعة عىل اآلن نعكف: "ًقائال 2022 قطر لتنظيم العليا للجنة العام األمني رصح

  ".للتنفيذ القابلة واألحكام الرشوط نتبنى أن عىل الحرص سبيل يف وذلك قطر، مؤسسة ذلك يف
297

  .2013 آب/ أغسطس 19 بتاريخ الدولية العفو منظمة إىل 2022 لقطر العليا اللجنة من موجه خطاب  
298

 2013 نيسان/ أبريل العمال، حقوق ضمان أجل من الرعاية معايري تطبق قطر مؤسسة: حفيص بيان  

)http://www.qf.org.qa/news/news?item=128.(   
299

 ،" Rev.0 20.04.2013 " رقم مراجعة قطر؛ ملؤسسة امللزمة املعايري  

(http://www.qf.org.qa/app/media/2379( ، 5,2 فقرة ،6. ص.  
300

  .2013 تموز/ يوليو 18 قطر، مؤسسة إىل الدولية العفو نظمةم من رسالة  
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301
  .2013 األول ترشين/ أكتوبر 9 الدولية، العفو منظمة إىل اإللكرتوني بالربيد موجهة قطر مؤسسة من رسالة  

302
 أمر مرة كل يف جانبي إىل جثث سقوط وأتوقع ... باي ويست يف السالمة رشوط إىل تفتقر إنشائية مواقع بضعة ثمة"  

: 2013 نيسان/ أبريل 28 نيوز، لدوحة اإللكرتوني املوقع." املوقع من فيها

http://dohanews.co/post/49086928215/there-are-quite-a-few-unsafe-construction-sites.   
303

  .  2013 آب/ أغسطس 19 بتاريخ الدولية العفو منظمة إىل 2022 لقطر العليا اللجنة من موجهة رسالة  
304

  .2013 آب/ أغسطس 19 بتاريخ الدولية العفو منظمة إىل 2022 لقطر العليا اللجنة من موجهة رسالة  
305

 2011 نيسان/ أبريل 29 ،)فيفا (القدم لكرة الدويل االتحاد موقع العليا، اللجنة إدارة مجلس أعضاء تشكيلة عن اإلعالن  

)http://www.fifa.com/worldcup/qatar2022/news/newsid=1426563/index.html.(  
306

  .2013 األول ترشين/ أكتوبر 9 بتاريخ الدولية العفو منظمة إىل القدم لكرة الدويل االتحاد من موجه خطاب  
307

 2011 الثاني ترشين/ نوفمرب 17 الفيفا، موقع قطر، يف العمالة حقوق حول فالكه لجريوم ترصيح  

)http://www.fifa.com/worldcup/qatar2022/news/newsid=1544426/index.html.(   
308

 وقعت التي الوفيات تجاهل يمكن ال أنه بالتر، سيب القدم، لكرة الدويل لالتحاد العام األمني رصح: 2022 العالم كأس  

 2013 األول ترشين/ اكتوبر 4 الجارديان، صحيفة قطر، يف العمال بني

)http://www.theguardian.com/football/2013/oct/04/world-cup-2022-fifa-sepp-blatter-qatar-

worker-deaths.(   
309

 وقعت التي الوفيات تجاهل يمكن ال أنه بالتر، سيب القدم، لكرة الدويل لالتحاد العام األمني رصح: 2022 العالم كأس  

 2013 األول ترشين/ اكتوبر 4 الجارديان، صحيفة قطر، يف العمال بني

)http://www.theguardian.com/football/2013/oct/04/world-cup-2022-fifa-sepp-blatter-qatar-

worker-deaths.(   
310

 وقعت التي الوفيات تجاهل يمكن ال أنه بالتر، سيب القدم، لكرة الدويل لالتحاد العام األمني رصح: 2022 العالم كأس  

 2013 األول ترشين/ اكتوبر 4 الجارديان، صحيفة قطر، يف العمال بني

)http://www.theguardian.com/football/2013/oct/04/world-cup-2022-fifa-sepp-blatter-qatar-

worker-deaths.(   
311

  .2013 األول ترشين/ أكتوبر 9 بتاريخ الدولية العفو منظمة إىل القدم لكرة الدويل االتحاد من موجه خطاب  
312

  .2013 األول ترشين/ أكتوبر 9 بتاريخ الدولية العفو منظمة إىل القدم لكرة الدويل االتحاد من موجه خطاب  
313

  .2013 آذار/ مارس 15 بالدوحة، الصناعية املنطقة الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
314

  .2013 األول ترشين/ أكتوبر 9 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
315

  .الكفالة قانون من 18 املادة  
316

-CERD/C/QAT/CO/13 (املتحدة األمم وثيقة رقم قطر، العنرصي؛ التمييز عىل القضاء جنةلل الختامية املالحظات  

-http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD.C.QAT.CO.13 (2012 آذار/ مارس 9 ،( 16

16.pdf.(   
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317
 العربية واإلمارات والسعودية وقطر ُوعمان والكويت البحرين: هي الخليجي التعاون مجلس يف األعضاء الست الدول  

 عىل مختلفة إصالحات نفذت قد أنها واإلمارات، والكويت البحرين سيما ال املجلس، دول بعض إعالن من الرغم وعىل.  املتحدة

  .سنوات منذ حالها عىل املنطقة يف للعمل الناظمة األساسية املبادئ زالت فال لديها، الكفالة نظام صعيد
318

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 15 العمل، وزارة من مسؤولني مع اجتماع أثناء ،املثال سبيل عىل  
319

  .الكفالة قانون من) 1 (24 املادة  
320

 األول كانون/ ديسمرب 7 نيوز، غلف صحيفة" القيادة تعليم دروس عىل الكفيل موافقة باشرتاط العمل تعاود قطر"  

2011) http://gulfnews.com/news/gulf/qatar/qatar-reinstates-sponsor-s-approval-rule-for-

driving-lessons-1.946286(   
321

  .95-93 الصفحات يف التفاصيل من املزيد ترد  
322

: الدويل العمل مكتب" (األوسط الرشق يف بالبرش االتجار: ومحارصون مخدوعون "نرصي، وأليكس تافيل هاروف هيلني  

2013) (http://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_211214/lang--en/index.htm (12. ص.  
323

 رقم اتفاقية حول ،)2012 (الدويل العمل ملجلس املائة بعد الحادية الدورة أثناء ُونرشت ،2011 عام يف تبنيها تم مالحظة  

: التايل الرابط عرب واملتاح ،)واملهنة التشغيل يف (التمييز بشأن لعام 111

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID:2699513.   
324

  .الكفالة قانون من 12 املادة  
325

 6 الجدول القطري، اإلحصاء جهاز ،2013 عام من الثاني الربع بالعينة، العاملة القوى مسح  

)

http://www.qix.gov.qa/portal/page/portal/QIXPOC/Documents/QIX%20Knowledge%20Base/P

ublication/Labor%20Force%20Researches/labor%20force%20sample%20survey/Tab/Labour_Fo

rce_Quarterly_Apr_Jun_Statistics_MDPS_AE_2013.pdf(  
326

: للقضاء األعىل املجلس موقع من 2013 شباط/ فرباير 11 بتاريخ تحميلها تم وثائق  

http://www.sjc.gov.qa/arabic/courts_and_judiciary/court_statistics/index2011.html.  

  م2011 امليالدي العام خالل بشأنها تم وما ًالمتداولة و الواردة الكلية العمالية بالدعاوى احصائي بيان

 و

   .م2011 امليالدي العام خالل بشأنها تم وما ًالمتداولة و الواردة الجزئية العمالية بالدعاوى احصائي بيان 
327

 وزارة مسؤويل خالل من عليه الدولية العفو منظمة حصلت قطر، دولة يف الوافدين املوظفني حول العمل زارةو دليل  

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر يف العمل
328

  .2013 آذار/ مارس 20 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
329

-http://www.nhrc (2007 قطر، دولة يف اإلنسان لحقوق الوطنية للجنة السنوي التقرير  

qa.org/resources/userfiles/NHRC%20Annual%20Report%20-%20E%20-%202007.pdf.(   
330

-http://www.nhrc (2009 قطر، دولة يف اإلنسان لحقوق الوطنية للجنة السنوي التقرير  

qa.org/resources/userfiles/2009%20E%20Report.pdf(   
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331
-CERD/C/QAT/CO/13 (املتحدة األمم وثيقة رقم قطر،: العنرصي التمييز عىل القضاء نةللج الختامية املالحظات  

16)، (http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD.C.QAT.CO.13-16.pdf(، 15 فقرة.  
332

 نيسان/ أبريل 20 ة،الفرنسي األنباء وكالة. الكفيل بنظام العمل وقف عىل الخليج دول يحثون املتحدة األمم مسؤولو  

2010) http://www.thepeninsulaqatar.com/middle-east/270-end-sponsor-system-un-official-

tells-gulf-states.html.(   
333

 األول كانون/ ديسمرب 5 الفرنسية، األنباء وكالة ،"الكفيل نظام إصالح عىل الخليج دول تحض الدولية العمل منظمة "  

2010 

)

http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticle09.asp?xfile=data/middleeast/2010/December/mid

dleeast_December85.xml&section=middleeast.(   
334

  .  باإلنكليزية) ًرسا الفرار أو الهروب" / escaping" or "absconding (إىل بالعربية" هروب "كلمة ترجمة يمكن  
335

 وزارة مسؤويل مع اإلجراءات هذه الدولية العفو منظمة ناقشت كما.  الكفالة قانون من) 2 (56و 54و 51و 11 املواد  

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 14 بتاريخ الدوحة يف الداخلية
336

 ملخص "بقطر، اإلنشاءات قطاع يف املاهرة غري العمالة أوضاع حول دراسة قطر، يف اإلنسان لحقوق الوطنية اللجنة  

  .19. ص ،2011 ،"ٍواف
337

  .والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدويل العهد من 6 املادة  
338

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 14 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
339

  .2013 آذار/ مارس 21و ،2012 األول ترشين/ أكتوبر 4 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتهما مقابلتان  
340

  .2013 آذار/ مارس 21 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
341

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 10 باألمر، معنيني نيبايني عمال خالل من عليها الدولية العفو منظمة حصلت معلومات  
342

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 14 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
343

  .2013 آذار/ مارس 21 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها ةمقابل  
344

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 4 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
345

  .الكفالة قانون من 18 املادة  
346

: التايل املوقع عرب واملتاح ،2007 أيار/ مايو Peninsula "، 28 " صحيفة املراجعة، قيد الخروج إذن نظام  

http://www.menafn.com/menafn/1093154561/Exit-permit-system-under-review--Qatar.   
347

   ).http://english.mofa.gov.qa/details.cfm?id=80 (36 املادة قطر، دولة دستور  
348

: التايل وقعامل عرب واملتاح ،2007 أيار/ مايو Peninsula "، 28 " صحيفة املراجعة، قيد الخروج إذن نظام  

http://www.menafn.com/menafn/1093154561/Exit-permit-system-under-review--Qatar.   
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349
 Peninsula "، 11 " صحيفة الخروج، وإذن الكفيل بنظام العمل باستمرار ترغب القطرية والصنعة التجارة غرفة"  

-http://www.thepeninsulaqatar.com/qatar/128785-qcci-wants (2010 األول ترشين/ أكتوبر

sponsorship-exit-permits-to-continue.html.(   
350

 حزيران/ يونيو Peninsula "، 13 " صحيفة صحيفة، الكفيل، نظام عن تدافع القطرية والصناعة التجارة غرفة  

2012) http://thepeninsulaqatar.com/qatar/197506-qatar-chamber-defends-sponsorship-

system.html  .(   
351

 قطر "صحيفة ،"البالد مغادرة لدى الخروج إذن إبراز 18 سن فوق هم ممن والوافدين ُالقرص، القطريني عىل يجب"  

-http://www.qatar (2012 أيلول/ سبتمرب 11" تريبيون

tribune.com/data/20120911/content.asp?section=first1_3.(   
352

 15 يف التنفيذ حيز ودخل ،2004 أيار/ مايو 22 يف تبنيه تم الذي اإلنسان لحقوق عربيال امليثاق العربية، الدول جامعة  

  .2009 عام يف امليثاق عىل قطر صادقت ولقد ،27 املادة ،2008 آذار/ مارس
353

 يةاملدن بالحقوق الخاص الدويل العهد من 4 فقرة ،40 للمادةً وفقا اإلنسان حقوق لجنة تبنتها التي العامة التعليقات  

 والسياسية

)

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/6c76e1b8ee1710e380256824005a10a9?Opendocu

ment.( (  
354

  .2013 األول ترشين/ أكتوبر 7 بتاريخ الدولية العفو منظمة إىل الخارجية الشؤون وزارة من كتاب  
355

  .2012 األول كانون /ديسمرب 5 الهاتف، عرب الدولية العفو منظمة أجرتها مقابلة  
356

  .2013 أيلول/ سبتمرب 19 الهاتف، عرب الدولية العفو منظمة أجرتها مقابلة  
357

 الكتاب ويشري.  2013 األول ترشين/ أكتوبر 8 بتاريخ الدولية العفو منظمة إىل الخارجية الشؤون وزارة من كتاب  

  .الكفالة قانون من 9 املادة بحق املخالفات إىلً تحديدا
358

  .2013 آذار/ مارس 17 الدوحة، للصحة، األعىل املجلس موظفي خالل من عليها الدولية العفو منظمة حصلت وماتمعل  
359

  Amnesty International interview, Doha, 21 March 2013.21 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة 

  .2013 آذار/ مارس
360

 تصديق ووثائق املراسيم منً وعددا االجتماعي الصحي التأمني نظام قانون يصدر األمري سمو  

 2013 حزيران/ يونيو 3 القطرية، األنباء وكالة

)http://www.qnaol.net/QNAAr/Local_News/Politics2/Pages/HHEmirissues23Jun2013.aspx.(   
361

 2013 أيار/ وماي 8 تايمز، غلف صحيفة الصحي، التأمني قانون مسودة عىل يوافق االستشاري املجلس  

)http://www.gulf-times.com/qatar/178/details/351869/advisory-council-approves-draft-

health-insurance-law.(   
362

 2013 أيار/ مايو Peninsula " 7 " صحيفة الصحي، التأمني قانون مسودة عىل باملوافقة يوعز الشورى مجلس  

)http://thepeninsularqatar.com/qatar/235957-shura-nod-for-draft-health-insurance-law.html.(   
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363
  .الكفالة قانون من) 1(56و 54و 52و) 1 (9 املواد راجع  

364
 2013 تموز/ يوليو Peninsula " 11 " صحيفة" املدنية الهوية بطاقة موضوع يف الحاصل اللبس يوضح مسؤول"  

)http://thepeninsulaqatar.com/qatar/244620-official-clarifies-id-fine-confusion-.html. (   
365

  .الداخلية ووزير الوزراء رئيس منصب اآلن يشغل أصبح  
366

  .2013 شباط/ فرباير 28 االخلية، للشؤون الدولة وزير إىل الدولية العفو منظمة من موجه خطاب  
367

 املصدرة البلدان ألحد التابعة ديبلوماسيةال البعثات موظفي أحد خالل من عليها الدولية العفو منظمة حصلت معلومات  

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 8 للعمالة،
368

: اإلنسان حقوق مجلس "بعنوان 2006 آذار/ مارس 15 بتاريخ الصادر 60/251 رقم العامة الجمعية قرار تنفيذ  

 25 وعمان، البحرين إىل البعثة: امللحق ". واألطفال النساء سيما ال بالبرش، االتجار بمكافحة املعنية الخاصة املقررة تقرير

  ).د(95 الفقرة ،  )A/HRC/4/23/Add.2 (املتحدة األمم وثيقة رقم.  2007 نيسان/ أبريل
369

 29 (واألربعني التاسعة دورتها خالل اللجنة تبنتها والتي لقطر، الثاني الدوري التقرير حول الختامية املالحظات  

 25 بتاريخ ،)CAT/C/QAT/CO/2 (املتحدة األمم وثيقة رقم ،)2012 الثاني ترشين/ نوفمرب 23- األول ترشين/ أكتوبر

-http://daccess-dds) (ب(18 فقرة ،2013 الثاني كانون/ يناير

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/405/71/PDF/G1340571.pdf?OpenElement.(  
370

 الفرنسية، األنباء وكالة ،2012 أيار/ مايو 1 "الكفيل نظام وإلغاء مهنية نقابات بإنشاء السماح بصدد قطر"  

)http://english.alarabiya.net/articles/2012/05/01/211482.html.(   
371

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 14 الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
372

 2012 األول ترشين/ أكتوبر Peninsula "، 4 " صحيفة" الكفيل نظام يدرس وزاري فريق  

)http://www.thepeninsulaqatar.com/wheel/209872-special-edition-phantom-coupe-arrives-in-

doha.html.(   
373

  .2013 آذرا/ مارس 20 الداخلية، وزارة الدوليةمن العفو منظمة غىل وردت معلومات  
374

   ).http://www.nembdoha.com/pages.php?cid=2: (الدوحة يف نيبال بسفارة الخاص اإللكرتوني املوقع  
375

  .2013 تموز/ يوليو 22 بتاريخ اإللكرتوني الربيد عرب رسالة  
376

: التايل اإللكرتوني الرابط عرب واملتوفرة ،2016-2011 قطر لدولة الوطنية التنمية اسرتاتيجية  

http://www.gsdp.gov.qa/gsdp_vision/docs/NDS_EN.pdf، 16. ص  
377

 هم ممن القطريني غري من املوظفني السكان عدد: القطريني غري) 7.2 (رقم الجدول: 2010 لعام قطر يف السكان إحصاء  

 الرئييس الصناعي والنشاط والجنس العمرية الفئات حسب موزعني سنة، 15 سن فوق

)http://www.qsa.qa/QatarCensus/Economic/aspx.(  
378

  .العمل قانون من 45 املادة  
379

  .2005 عام يف الصادرة 20و 18و 17 رقم الوزراية املراسيم اإلسكان،و املدنية الخدمة شؤون وزارة  
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380
 8" تريبيون قطر "صحيفة" للمضايقة يتعرضون الذين العمال لنجدة تهب بالبرش االتجار ملكافحة القطرية املؤسسة"  

-http://www.qatar (2013 الثاني كانون/ يناير

tribune.com/data/20130108/content.asp?section=first1_3.(   
 29 (واألربعني التاسعة دورتها خالل اللجنة تبنتها والتي لقطر، الثاني الدوري التقرير حول الختامية املالحظات 381

 25 بتاريخ ،)CAT/C/QAT/CO/2 (املتحدة األمم وثيقة رقم ،)2012 الثاني ترشين/ نوفمرب 23- األول ترشين/ أكتوبر

  ).أ(18 فقرة ،2013 الثاني كانون/ يناير
382

 املتحدة األمم وثيقة رقم املهاجرات، العامالت حول 26 العامة التوصية املرأة، ضد التمييز أشكال جميع عىل القضاء لجنة  

)CEDAW/C/2009/WP.1/R)، 5 ب(26 فقرة ،2008 األول كانون/ ديسمرب (

)http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/GR_26_on_women_migrant_workers_en.pdf(

.  
383

 حزيران/ يونيو 16 الفرنسية، األنباء وكالة: املنزليني العمال حماية إىل تهدف تاريخية معاهدة تقر الدولية العمل منظمة  

2011) http://globalnation.inquirer.net/4318/ilo-passes-landmark-treaty-to-protect-domestic-

workers.(   
384

 2010 الثاني ترشين/ نوفمرب 23 نيوز، غلف صحيفة املنازل، عامالت حول ريالقط القانون مسودة  

)http://gulfnews.com/news/gulf/qatar/qatar-to-draft-law-on-domestic-workers-1.716731.(  
385

/ مارس A/HRC/14/2)، 15 (املتحدة األمم وثيقة رقم الشامل، الدوري باالستعراض املعني العامل الفريق تقرير  

-http://daccess-dds (16 فقرة ،2010 آذار

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/120/77/PDF/G1012077.pdf?OpenElement.(   
386

 2013 آذار/ مارس Peninsula " 18 " صحيفة" العاجل القريب يف العمال حقوق لحماية مخصص فريق تشكيل"  

)http://thepeninsulaqatar.com/qatar/229470-panel-to-protect-rights-of-workers-soon.html.(   
387

 2013 آذار/ مارس Peninsula " 18 " صحيفة" العاجل القريب يف العمال حقوق لحماية مخصص فريق تشكيل"  

)http://thepeninsulaqatar.com/qatar/229470-panel-to-protect-rights-of-workers-soon.html.(   
388

  .2013 آذار/ مارس 13 الدوحة، ية،الدول العفو منظمة مع اجتماع  
389

 اإللكرتوني الرابط عرب الوطنية،واملتوفرة قطر رؤية تحقيق نحو: 2016-2011 قطر لدولة الوطنية التنمية اسرتاتيجية  

  .169. ص ،http://www.gsdp.gov.qa/gsdp_vision/docs/NDS_EN.pdf: التايل
390

 فقرة العامة، التعليقات ضمن 30 العامة التوصية.  10/1/2004: طننياملوا غري ضد التمييز: 30 رقم العامة التوصية  

35) http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/e3980a673769e229c1256f8d0057cd3d.(   
391

 2 املادة ومتابعته، العمل يف األساسية والحقوق املبادئ بشأن الدولية العمل منظمة إعالن  

)http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm.(   
392

 تشكيل حرية لجنة إىل قطر ضد مشرتكة بشكوى يتقدمان للنقابات الدويل واالتحاد والبناء، األخشاب لعمال الدويل اتحاد  

 2012 أيلول/ سبتمرب 28 الدولية، العمل منظمة يف) النقابية الحريات (الجمعيات

)http://www.bwint.org/default.asp?index=4379.(   
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393
 للنقابات الدويل االتحاد موقع ،2012 األول كانون/ ديسمرب 4 قطر، يف العمال حقوق لصالح حاشد تجمهر أول  

)http://www.ituc-csi.org/first-rally-for-workers-rights-in.(  
394

 2011 األول كانون/ ديسمرب 13 نيوز، فغل صحيفة" ًقريبا تأسيسية عمالية لجنة تشكيل بصدد قطر"  

)http://gulfnews.com/news/gulf/qatar/qatar-to-have-constituent-labour-committee-soon-

1.950038.(   
395

 2011 األول كانون/ ديسمرب 13 نيوز، غلف صحيفة" ًقريبا تأسيسية عمالية لجنة تشكيل بصدد قطر"  

)http://gulfnews.com/news/gulf/qatar/qatar-to-have-constituent-labour-committee-soon-

1.950038.(   
396

 2013 آذار/ مارس Peninsula " 18 " صحيفة" العاجل القريب يف العمال حقوق لحماية مخصص فريق تشكيل"  

)http://thepeninsulaqatar.com/qatar/229470-panel-to-protect-rights-of-workers-soon.html.(   
397

/ مايو 1 نيوز، غلف صحيفة" األجانب للعمال بالنسبة الكفالة قوانني وتلغي العمالية، النقابات بتشكيل تسمح قد قطر"  

-http://gulfnews.com/news/gulf/qatar/qatar-may-allow-trade-unions-scrap (2012 أيار

sponsorships-for-foreign-workers-1.1016594.(  
398

  .2013 آذار/ مارس 20 الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
399

-http://www.nhrc (2012 اإلنسان، لحقوق الوطنية للجنة السنوي التقرير  

qa.org/resources/userfiles/NHRC-Annual-Report-2012.pdf.(   
400

  .2013 األول ترشين/ أكتوبر 7 بتاريخ الدولية العفو منظمة إىل الخارجية الشؤون وزارة من موجه كتاب  
401

  .2013 تموز/ يوليو 16 بتاريخ الخارجية الشؤون وزارة إىل الدولية العفو منظمة من موجهة رسالة  
402

 آب/ أغسطس Peninsula " 24 " صحيفة القوانني، تخالف التي الخاصة الرشكات عىل الرقابة تشدد العمل وزارة  

2012) http://www.thepeninsulaqatar.com/qatar/205857-labour-ministry-raises-heat-on-pvt-

firms-violating-laws.html.(   
403

 الوافدين العمال حقوق لحماية إجراءات: العمل وزير  

  2013 أيلول/ سبتمرب 30 الرشق، صحيفة

http://www.al-sharq.com//Detail/news/64/العمال-حقوق-لحماية-إجراءات-العمل-وزير/308546/أخبار-

  الوافدين
404

 2013 أألول ترشين/ أكتوبر Peninsula " 8 " صحيفة" مؤامرة عن عبارة قطر بشأن الجارديان يفةصح تقرير"  

)http://thepeninsulaqatar.com/qatar/256159-guardian-report-on-qatar-‘a-conspiracy’.html.(   
405

 2013 الثاني كانون/ يناير 31 نيوز، غلف صحيفة املهنية، السالمة معايري خالفت الرشكات من باملائة ثالثون  

)http://www.gulf-times.com/qatar/178/details/340488/30%25-of-firms-found-violating-

safety-standards.(   
406

  .2013 آذار/ مارس 19 الدوحة، الدولية، العفو منظمة مع اجتماع  
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407
  .2013 األول ترشين/ أكتوبر 15 الدوحة، الدولية، العفو منظمة مع اجتماع  

408
-http://www.nhrc (2012 اإلنسان، لحقوق الوطنية للجنة السنوي التقرير  

qa.org/resources/userfiles/NHRC-Annual-Report-2012.pdf.(  
409

  العمل تفتيش بشأن 81 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية من 10 املادة  
410

  .2013 آذار/ مارس 19 الدوحة، الدولية، العفو منظمة مع اجتماع  
411

  .العقوبات قانون من 322 املادة  
412

  .بالبرش االتجار مكافحة قانون من 15و 14 املادتان  
413

 25 املادة) 1932 أيار/ مايو 1 يف النفاذ حيز دخلت (الجربي بالعمل املعنية االتفاقية  

)http://www1.umn.edu/humanrts/instree/n0ilo29.htm.(  
414

 2 املادة) 1959 الثاني كانون/ يناير 17 يف التنفيذ حيز دخلت (الجربي العمل إلغاء اتفاقية.   

)

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105 

.(  
415

 2013 آذار/ مارس Peninsula " 7 " صحيفة" العمل قانون لتعديل مقرتحات دراسة بصدد الحكومة"  

)http://thepeninsulaqatar.com/qatar/228194-cabinet-to-study-proposals-on-labour-law-

amendments.html.(   
416

  .2013 آذار/ مارس 19 الدوحة، العمل، وزارة مسؤويل مع اجتماع  
417

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 9 الصناعية، الدوحة منطقة الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
418

  .2013 آذار/ مارس 18 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
419

 محكمة إىل ويشريون" العمال محكمة "بعبارة العمل عالقات إدارة إىل العمل وأرباب املهاجرين العمال من العديد يشري  

  ".العليا املحكمة "بعبارة العمال
420

 العمل وزارة موقع من اإلنكليزية الصفحة بزيارة 2013 حزيران/ يونيو يف الدولية العفو منظمة قامت عندما  

)http://www.mol.gov.qa/english/Pages/default.aspx ( املوقع تزويد" بنا اتصلوا "زر عىل النقر عند منها ُطلب 

 العثور من املنظمة تتمكن ولم".  الدخول ممنوع "عبارة لنا ظهرتت العملية، بإلغاء قمنا وعندما مرور، وكلمة مستخدم باسم

  .  املوقع من اإلنكليزية الصفحة يف للعمال املخصص الساخن الخط حول أخرى صيلتفا عىل
421

 فلن املواقع، يف متوافرة التسهيالت هذه مثل كانت لو وحتى.  2013 حزيران/ يونيو يف اإللكرتونية املواقع من التحقق تم  

 الدولية العفو ملنظمة واتضح.  بسهولة عليها عثري أن العربية، يتحدث كان إذا وحتى العادي، املستخدم عىل اليسري من يكون

 عرب اإلنرتنت تصفح أو اإلنرتنت مقاهي زيارة خالل من حقوقهم عن بنشاط يبحثون قطر يف املهاجرين العمال من الكثري أن

 لطلب رسالة نرشوا الذين العمال استغالل قضايا من خطرية قضية إىل املنظمة انتباه ُلفت ولقد.  النقالة هواتفهم أجهزة

 وزارة موقع عرب واضحة معلومات توفري شأن فمن وعليه.  اإلنرتنت شبكة عىل االستغاثة رسائل رفع مواقع إحدى عىل املساعدة

  .الشكاوى تقديم عملية من االستفادة ضمان طريق عىل هامة خطوة يشكل أن إليها الوصول وإتاحة اإللكرتوني العمل
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422
 إىل والعودة واحدة دفعة إجازات من يستحقون ما تجميع إىل الدخل متدنية بلدان من ونالقادم العمال يلجأ ما عادة  

  .بلدانهم
423

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 15 الدوحة، الدولية، العفو منظمة مع اجتماع  
424

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 12 بتاريخ الدوحة يف الوثيقة عىل الدولية العفو منظمة ّاطلعت  
425

: التايل العنوان عرب 2013 شباط/ فرباير 12 يف بالعربية األصلية التغريدات عىل طالعاإل تم  

https://twitter.com/MOL_QATAR/status/300475275685281792.   
426

 إىل املوجهة الدعوات سيما ال العمل عالقات إدارة عن الصادرة الوثائق من عددا الدولية العفو ملنظمة العمال أبرز  

 اإلشارة مع العمال، محكمة بني املراسالت يظهر ما وكذلك املوضوع، يف تسوية إىل التوصل بهدف جلسات تحرض كي الرشكات

  .الجلسات حضور عن الرشكات تقاعس إىل
427

  .2012 أيلول/ سبتمرب 41. ص اليوم، قطر مجلة يف مقتبسة ،2011 العمل، عالقات إدارة إحصاءات  
428

 أن الدولية العفو ملنظمة العمل وزارة مسؤولو قال ،2012 األول ترشين/ أكتوبر 15 بتاريخ الدوحة يف ُعقد اجتماع أثناء  

 املحكمة يف بذاته مستقل فرع يف ُتنظر ريال آالف 10 سقف مبالغهها تتجاوز والتي املحكمة إىل ُتحال التي العمل قضايا

  .املحكمة من ئيالجز الفرع يف أي ذلكـ من اقل مبالغ تتناول التي القضايا عن بمعزل
429

  .2010 عام يف ُفصلت التي القضايا عددً ناقصا 2011 عام خالل فيها النظر تم التي القضايا عدد إجمايل الرقم هذا يمثل  
430

: املجلس موقع من تحميلها جرى والتي للقضاء األعىل املجلس وثائق: العمل بمحكمة الخاصة األرقام جميع مصدر  

)http://www.sjc.gov.qa/arabic/courts_and_judiciary/court_statistics/index2011.html.(  

 م2011 امليالدي  العام خالل بشأنها تم وما ًالمتداولة و الواردة الكلية العمالية بالدعاوى احصائي بيان

 و

  م2011 امليالدي العام خالل بشأنها تم وما ًالمتداولة و الواردة  جزئية ال العمالية بالدعاوى احصائي بيان
431

/ يناير Peninsula " 15 " العمال، شكاوى قائمة يتصدران األجور عىل حصولهم وعدم السفر تذاكر من العمال حرمان  

-http://thepeninsulaqatar.com/qatar/221917-denial-of-air-tickets-wages-top (2013 الثاني كانون

workers%E2%80%99-complaints.html(   
432

 الثاني ترشين/ نوفمرب 16 ،"تايمز غلف "صحيفة" عمالة استقدام طلب ألف 31 من أكثر تنجز القطرية العمل وزارة  

2012) http://70.32.83.237/local-news/19475-ministry-handles-over-31000-labour-

recruitment-requests.(   
433

 أن ذلك ويشري.  2012 أيلول/ سبتمرب 41. ص اليوم، قطر مجلة يف مقتبسة ،2011 العمل، عالقات إدارة إحصاءات  

 شكاوى نماذج معً اتساقا وذلك نفسه، الوقت يف ومختلفة متعددة انتهاكات حول متزامنه شكاوى قدموا قد العمال معظم

  .عليها الدويل العفو منظمة اطلعت التي العمل
434

 نسخة عىل الباحثوه اطلع كما.  الرسم هذا دفع تثبت العمال من عدد بحوزة وصوالت عىل الدولية العفو منظمة اطلعت  

  .مستقل مايل خبري إعداد من مماثل تقرير من
435

  .2013 آذار/ مارس 19 الدوحة، الدولية، العفو منظمة مع اجتماع  
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436
  .2013 آذار/ مارس 19 الدوحة، الدولية، العفو منظمة مع اجتماع  

437
 انتظار فرتة أطول أن الدولية العفو ملنظمة األزمات يف الوافدة عمالةال بمساعدة املعنيون قطر يف املقيمون الوافدون قال  

  .أشهر أربعة كانت العامل قضية لجلسة موعد تحديد قبل
438

 عىل الباحثون واضطلع.  العمل محكمة أمام عملهم أرباب ضد وافدون عمال حركها قضايا الدولية العفو منظمة تابعت  

 حضورها عليهم يتوجب التي املختلفة الجلسات وتواريخ أعداد تظهر العمال لعرشات موجهة املحكمة تلك عن صادرة وثائق

  .حيثياتها وراقبت 2013 آذار/ مارس يف العمل محكمة جلسات الباحثون حرض كما.  قاضاياهم ذمة عىل
439

  .2013 آذار/ مارس 17 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
440

  .2013 آذار/ مارس 17 الدوحة، الدولية، فوالع منظمة أجرتها مقابلة  
441

  .2013 آذار/ مارس 15 الدوحة، الدولية، العفو منظمة مع اجتماع  
442

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 9 الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
443

  .2013 آذار/ مارس 17 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
444

  .2013 آذار/ مارس 20 الداخلية، وزارة خالل من عليها الدولية العفو منظمة حصلت معلومات  
445

/ يناير Peninsula " 15 " العمال، شكاوى قائمة يتصدران األجور عىل حصولهم وعدم السفر تذاكر من العمال حرمان  

-http://thepeninsulaqatar.com/qatar/221917-denial-of-air-tickets-wages-top (2013 الثاني كانون

workers%E2%80%99-complaints.html(   
446

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 12 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
447

  .2012 األول ترشين/ أكتوبر 3 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
448

  .2013 آذار/ مارس 20 الدوحة، الدولية، العفو منظمة أجرتها مقابلة  
449

  .154. ص ،2030 للعام وطنية رؤية نحو: 2016-2011 الوطنية التنمية اسرتاتيجية  
450

  .العمل قانون من 110و 109 املادتان  
451

  .الدولية العفو منظمة باحثو عاينها محكمة وثائق  
452

 آذار/ رسما 21و 16و ،2012 األول ترشين/ أكتوبر 9 (قطر صالل، أم يف الدولية العفو منظمة أجرتها مقابالت  

  ).2013 آب/ أغسطس 3و نموز/ يوليو 29 (نيبال يف داهدينغ ومقاطعة كتمندو ويف) 2013
453

 التنموي للتخطيط العامة األمانة ،2030 للعام الوطنية قطر رؤية  

)

http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/gsdp_en/qatar_national_vision/qnv_2030_document

/QNV2030_English_v2.pdf ( 14. ص.  
454

 : ييل ما الصلة ذات الدولية العمل منظمة اتفاقيات تتضمن قد  

  1919 ،)الصناعة (العمل ساعات بشأن الدولية العمل منظمة اتفاقية:  1 رقم االتفاقية
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 1921 ،)الصناعة (األسبوعية الراحة بشأن الدولية العمل منظمة اتفاقية:  14 رقم االتفاقية

 1925 ،)العمل حوادث عن التعويض (املعاملة يف املساواة بشأن الدولية العمل منظمة اتفاقية:   19 رقم االتفاقية

 1935 ساعة، األربعني ذي العمل أسبوع بشأن الدولية العمل منظمة اتفاقية:   47 رقم االتفاقية

 1949 ،)ةالعام العقود (العمل رشوط بشأن الدولية العمل منظمة اتفاقية:   94 رقم االتفاقية

 1949 األجور، حماية بشأن الدولية العمل منظمة اتفاقية:   95 رقم االتفاقية

 1949 ،)مراجعة (باجر التوظيف خدمات وكاالت بشأن الدولية العمل منظمة اتفاقية:   96 رقم االتفاقية

 )1949 ،)مراجعة (املهاجرين العمال بشأن الدولية العمل منظمة اتفاقية:   97 رقم االتفاقية

 1970 لألجور، الدنيا املستويات تحديد بشأن الدولية العمل منظمة اتفاقية:   131 رقم االتفاقية

 1970 ،)مراجعة (األجر مدفوعة اإلجازة بشأن الدولية العمل منظمة اتفاقية:   132 رقم االتفاقية

  1975 ،)تكميلية أحكام( املهاجرين العمال بشأن الدولية العمل منظمة اتفاقية:   143 رقم االتفاقية



 

 

 المالحق
رسالة من وزارة الخارجية القطرية إلى منظمة العفو : 1الملحق 

 ، مع الترجمة الرسمية2013تشرين األول / أكتوبر7الدولية، بتاريخ 



 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 العليا اللجنة من الدولية العفو منظمة إلى موجه خطاب: 2 الملحق
 2013 آب/أغسطس 19 ،2022 لقطر



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 9 الفيفا، من الدولية العفو منظمة إلى موجه خطاب: 3 الملحق
 2013 األول تشرين/أكتوبر

 



أريد أن 
أساعد

سواء كان األمر يتعلق بصراع 
كبير تُسلط عليه األضواء، أو بركن 

منسي في الكرة األرضية، فإن 
 منظمة العفو الدولية تناضل 

 في سبيل العدالة والحرية 
 والكرامة للجميع، وتسعى 

 لحشد الجهود من أجل بناء 
عالم أفضل.

ما الذي بيدك أن تفعله؟ 
لقد أظهر النشطاء في شتى أنحاء العالم أن باإلمكان مقاومة القوى الخطرة 
التي تقوِّض حقوق اإلنسان. فلتكن عنصراً من عناصر هذه الحركة. ولتواجه 

أولئك الذين يتاجرون في الخوف والكراهية.

انضم إلى منظمة العفو الدولية حتى تصبح عنصراً من عناصر حركة   ■
عالمية تناضل في سبيل وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان، وشارك 

مع منظمة العفو الدولية في بناء عالم أفضل.

قدم تبرعاً لدعم عمل منظمة العفو الدولية.  ■

معاً نستطيع أن ُنسمع العالم أصواتنا.

أرغب في تلقي المزيد من المعلومات عن كيفية االنضمام إلى منظمة العفو الدولية.

االسم 

العنوان

البلد 

البريد اإللكتروني

أود أن أقدم تبرعاً لمنظمة العفو الدولية )ُتقبل التبرعات بالجنيه اإلسترليني والدوالر 
األمريكي واليورو(

المبلغ

  Mastercard      Visa     :ُيرجى تقييده على بطاقة 

رقم  

تاريخ االنتهاء

التوقيع

ُيرجى إرسال هذه االستمارة إلى فرع منظمة العفو الدولية في بلدك 
)انظر www.amnesty.org/en/worldwide-sites لمزيد من المعلومات عن 

عناوين منظمة العفو الدولية في أنحاء العالم(. 
وفي حالة عدم وجود فرع للمنظمة في بلدك، ُيرجى إرسال االستمارة إلى 

 األمانة الدولية للمنظمة في لندن، على العنوان التالي:
Amnesty International, International Secretariat,

Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom

w
w

w
.am

nesty.org



amnesty.org

 Index: MDE 22/010/2013 Arabic :رقم الوثيقة
November 2013   نوفمبر/تشرين الثاني

الوجه المظلم للهجرة 
أض��واء على قط��اع البناء في قط��ر قبل انطالق 

بطولة كأس العالم لكرة القدم

يتزايد عدد س��كان قطر بمعدل 20 ش��خصاً في الساعة. ومعظم من يصلون إلى 
الب��الد ه��م من عمال البن��اء اآلس��يويين ذوي الدخ��ل المتدني. وقد ت��م تجنيدهم 
للمس��اعدة عل��ى بناء مش��روعات ضخم��ة تص��ل تكاليفها إل��ى 220 بليون دوالر 
أمريكي، وتش��كل جزءاً من اندفاعة قطر نحو التحول إلى مركز إقليمي وعالمي 
مزدهر. وسيس��هم العديد من هذه المش��اريع، بش��كل مباش��ر أو غير مباشر، في 

جهود استضافة كأس العالم 2022. 

حيث س��يقوم العمال الوافدون ببناء اس��تادات رياضية وفق أح��دث المواصفات، 
إضاف��ة إلى مالعب للتدريب وفنادق وطرق وش��بكة للس��كة الحدي��د؛ ويتعين أن 
يكون كل هذا قد أنجز قبل انطالق ركلة البداية ألولى مباريات كأس العالم. بيد أن 
الهجرة إلى قطر، من وجهة نظر الرجال أنفس��هم، يمكن أن تش��كل فترة مظلمة 
م��ن حياته��م. فما بين ظروف العمل القاس��ية وغير اآلمنة، واألج��ور التي ال تدفع، 
وس��د كل الس��بل أمام مغادرتهم البالد، يواجه هؤالء مخاطر االس��تغالل الش��ديد، 
الذي يصل في بعض الحاالت إلى حد االنتهاكات التي ترقى إلى مس��توى عمل 

السخرة. 

ويتبص��ر ه��ذا التقرير، الذي يس��تند إل��ى مقابالت م��ع عمال وافدين، ومس��ؤولين 
حكوميين، وممثلين للشركات، في السبل التي يتيح بها اإلطار القانوني المتساهل 
في قطر ألصحاب عمل بال ضمير أن يستغلوا العمال الوافدين وينتهكوا حقوقهم. 
ويخل��ص التقري��ر، ف��ي نهاي��ة المطاف، إل��ى توصي��ات وجهته��ا المنظمة إلى 
الحكومة القطرية، وإلى الش��ركات، بش��أن الس��بل الواجب اتباعها للحيلولة دون 
وقوع االنتهاكات، وضمان احترام الحقوق اإلنسانية للعمال المهاجرين خالل الفترة 

التي تجري فيها التحضيرات لكأس العالم، وحتى ما بعد ذلك.    
 




