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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻠﻰ  3ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ
اﻷﻋﻀﺎء واﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  150ﺑﻠﺪا ً وإﻗﻠﻴﻤﺎ ً ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﺗﺘﻄﻠﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء
ﻋﺎﻟﻢ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻓﺮد ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ "اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن"
وﻓﻲ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .وﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺄﺑﺤﺎث وﺣﻤﻼت وأﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ
ٌ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
وﺣﺸﺪ اﻟﺠﻬﻮد ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ ﺣﺪ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ .وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت وﺗﺒﺮﻋﺎت أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وأﻧﺼﺎرﻫﺎ.
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ﻣﻠﺨﺺ
"ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻫﻨﺎ أﺷﺒﻪ ﺑﺴﺠﻦ .ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﺷﺎق ،وﻧﺤﻦ
ﻧﻌﻤﻞ ﺳﺎﻋﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻤﺲ اﻟﺤﺎرﻗﺔ.
وﻋﻨﺪﻣﺎ اﺷﺘﻜﻴﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻦ وﺿﻌﻲ ،ﺑﻌﺪ
وﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﻣﻦ وﺻﻮﻟﻲ إﻟﻰ ﻗﻄﺮ ،ﻗﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ
"ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ أن ﺗﺸﻜﻮ إذا أردت ،وﻟﻜﻦ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك
ﻋﻮاﻗﺐ .أﻣﺎ إذا أردت أن ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ،ﻓﻌﻠﻴﻚ
أن ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺼﻤﺖ وﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ" .وﻫﺎ أﻧﺎ اﻵن
ُﻣﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ أن أﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ وأن أواﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ".

ديباك ،عامل تعدين يعمل يف "استاد خليفة الدويل" ،وهو أحد املواقع التي ستُقام عليها بطولة كأس العالم لكرة القدم للعام
 ،2022متحدثا ً يف مايو/أيار .2015

يف عام  ،2010قرر "االتحاد الدويل لكرة القدم" )الفيفا( اختيار دولة قطر يف الخليج الستضافة بطولة كأس العالم
لكرة القدم للعام  .2022ومنذ ذلك الحني ،عكفت قطر عىل تنفيذ مشاريع إنشائية ضخمة لبناء عدد من املالعب
وغريها من منشآت البنية األساسية الالزمة الستضافة البطولة .ومن بني هذه املرشوعات تطوير مكثف الستاد
خليفة الدويل ،وهو أحد املواقع الرياضية الرئيسية يف قطر .ويقع استاد خليفة يف مجمع "أسباير زون" ،وتُعرف
أيضا ً باسم "املدينة الرياضية" ،وهي عبارة عن منطقة عامة تضم عددا ً من املالعب واملنشآت الرياضية.
تعرفت منظمة العفو الدولية عىل ما يزيد عن  100من العمال األجانب العاملني يف استاد خليفة،
ويف عام  ،2015ﱠ
ممن يتعرضون النتهاكات لحقوق اإلنسان عىل أيدي الرشكات التي يعملون لديها .كما توصلت املنظمة إىل أن
العمال األجانب ،الذين يشاركون يف أعمال التشجري وتصميم الحدائق الخارجية يف املناطق الخرضاء املحيطة
باستاد خليفة يف مجمع "أسباير زون" ،يتعرضون النتهاك حقوق العمل عىل أيدي صاحب العمل.
ويش ﱢكل العمال األجانب ،والذين ينحدرون أساسا ً من بلدان جنوب آسيا ،ما يزيد عن  90باملئة من قوة العمل يف
قطر .ويعمل هؤالء الرجال والنساء الذين جاءوا إىل قطر بحثا ً عن وظائف يف ظل نظام "كفالة" يتيح ألصحاب
ﱠ
ويتعني عىل كل عامل أجنبي يف قطر أن يكون له "كفيل"،
األعمال أن يتحكموا إىل حد بعيد يف حياة أولئك العمال.
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وهو يف الوقت نفسه صاحب العمل .ويحتاج العامل األجنبي إىل الحصول عىل إذن من صاحب العمل إذا ما أراد
االنتقال إىل عمل آخر أو مغادرة البالد .وإذا ما قرر الكفيل إلغاء كفالته لعامل أجنبي ،فمن املمكن أن يتعرض هذا
العامل للرتحيل يف أي وقت ،دون أن يكون أمامه أي سبيل للطعن يف إجراء ترحيله .ويُعد العمال األجانب فريسة
سهلة لالستغالل ،ألن كثريا ً منهم يضطرون إىل استدانة قروض هائلة حتى يتسنى لهم تغطية نفقات انتقالهم إىل
قطر ،كما إن لهم عائالت يف بالدهم تعتمد يف معيشتها عىل ما يتقاضونه من أجور.
وقد حظي استغالل العمال األجانب يف قطر ،والسيما العمال يف قطاع البناء ،بتغطية واسعة من جانب جماعات
ً
وخاصة منذ عام  .2010ومن بني املشاكل األكثر
حقوق اإلنسان واملجموعات النقابية ووسائل اإلعالم العاملية،
ً
براقة من
ا
وعود
األجنبي
العامل
يتلقى
حيث
التوظيف،
تواترا ً التي يواجهها العمال األجانب :الخداع يف رشوط
ﱠ
رشكات توريد العمالة يف بلده األصلية برشوط عمل أفضل كثريا ً من تلك التي تُقدم له لدى وصوله إىل قطر؛ وقيام
صاحب العمل بإجبار العامل عىل العيش يف ظروف مزرية؛ واحتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل واالمتناع
عن منحه تأشرية الخروج )كفالة الخروج( والتي يلزم الحصول عليها ملغادرة قطر؛ والتأخر يف دفع األجور أو عدم
دفعها إطالقاً؛ وإحجام صاحب العمل عن منح العامل وثائق الهوية الواجبة ،مما يجعله عُ ً
رضة للقبض عليه .ويف
حاالت متطرفة ،ولكنها ال تمثل استثناءً ،يتعرض العامل األجنبي للعمل القرسي بالسخرة.
وقد أجرت منظمة العفو الدولية بحوثا ً عن مرشوع تطوير استاد خليفة وعن مجمع "أسباير زون" من
فرباير/شباط  2015إىل فرباير/شباط  .2016وقام باحثون من املنظمة بزيارة قطر ثالث مرات ،وأجروا مقابالت
مع ما مجموعه  234عامال ً يعملون يف رشكات مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات .وزار الباحثون معسكرات العمال
التي يعيش فيها هؤالء العمال ،واطلعوا عىل الوثائق املتاحة للعامة بخصوص تلك املشاريع ،والتقوا مع ممثلني
للهيئة املسؤولة عن منشآت بطولة كأس العالم يف قطر ،وهي "اللجنة العليا للمشاريع واإلرث" ،كما تبادلوا
مراسالت مع بعض الرشكات املسؤولة عن املرشوعات املتعلقة باستاد خليفة الدويل ومجمع "أسباير زون".

اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﺳﺘﺎد ﺧﻠﻴﻔﺔ وﻣﺠﻤﻊ
"أﺳﺒﺎﻳﺮ زون"
تُنفذ األعمال يف جميع املواقع الخاصة ببطولة كأس العالم يف قطر تحت رعاية "اللجنة العليا للمشاريع واإلرث"
)اللجنة العليا( ،وهي هيئة شكلتها حكومة قطر لإلرشاف عىل منشآت بطولة كأس العالم .وتتوىل العمل يف تطوير
ٌ
سلسلة من الرشكات املتعاقدة التي تخضع يف النهاية إلرشاف طرف واحد ،وهو "مؤسسة أسباير
استاد خليفة
زون" ،والتي تعمل ،فيما يتعلق بمرشوع تطوير استاد خليفة ،باعتبارها من رشكاء "اللجنة العليا" .وقد أُنشئت
"مؤسسة أسباير زون" بموجب مرسوم أمريي يف عام  ،2008بهدف جعل قطر مركزا ً عامليا ً لألحداث الرياضية
املتميزة .وقد حددت "مؤسسة أسباير زون" متعاقدا ً رئيسيا ً ملرشوع استاد خليفة ،وهو عبارة عن تحالف يضم
"رشكة مدماك للمقاوالت القطرية" ،وهي رشكة قطرية لألعمال اإلنشائية ،ورشكة "سيكس كونسرتكت" ،وهي
الفرع املحيل لرشكة "بيسيكس" البلجيكية.
ويتوىل تحالف رشكتي "مدماك" و"سيكس كونسرتكت" اإلرشاف العام عىل األعمال يف مرشوع استاد خليفة ،بينما
تم التعاقد مع رشكات أخرى لتنفيذ أعمال معينة من عملية التطوير .ومن بني هذه الرشكات رشكة "إيفرسينداي
قطر" ،وهي الفرع املحيل لرشكة "إيفرسينداي" املاليزية .وفيما يتعلق بالعمل يف مرشوع استاد خليفة ،استعانت
رشكة "إيفرسينداي" باثنتني عىل األقل من رشكات استقدام العمال ،وهما رشكة "سفن هيلز" ورشكة "بلو باي".
ورشكات استقدام العمالة هي رشكات صغرية ،حيث يقوم كفيل بجلب عدد من العمال األجانب إىل قطر ،ثم
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يوردهم للعمل يف رشكات أخرى .وبوجه عام ،ال تشارك رشكات استقدام العمالة بنفسها يف مشاريع تجارية
ﱢ
محددة ،حيث يقترص عملها باألساس عىل استقدام العمال وتوريدهم لرشكات أخرى.
ويف عام  ،2014وضعت "اللجنة العليا" "معايري رعاية العمال يف جميع مواقع كأس العالم" .وتُدرج هذه املعايري
يف العقود التي تُمنح للرشكات العاملة يف املواقع التي ستُقام عليها بطولة كأس العالم .وتغطي هذه املعايري جميع
املسائل األساسية املتعلقة بالعمل ،والتي وُ ثﱢقت باعتبارها مشاكل يف قطر ،بما يف ذلك املعايري األخالقية للتوظيف،
ودفع األجور يف مواعيدها ،وحظر العمل القرسي بالسخرة حظرا ً كامال ً .كما تغطي القوانني القطرية كثريا ً من هذه
املسائل .ويحظر القانون القطري ،عىل وجه الخصوص ،احتفاظ أصحاب األعمال بجوازات سفر العمال ،والتأخر
يف دفع األجور ،والخداع يف رشوط التوظيف.
وتتوىل "رشكة نخيل لزراعة وتصميم الحدائق الخارجية -نخيل الندسكيبس" )"رشكة نخيل"( ،وهي رشكة
قطرية ،األشغال يف املناطق الخرضاء يف مجمع "أسباير زون" .وتُعترب مؤسسة "أسباير لوجيستكس" ،وهي جزء
من "مؤسسة أسباير زون" ،الجهة املسؤولة عن هذا املرشوع .وال يُعد تشجري وتصميم الحدائق الخارجية يف
املناطق الخرضاء من مجمع "أسباير زون" جزءا ً من املرشوع الرسمي لبطولة كأس العالم.

اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﺳﺘﺎد ﺧﻠﻴﻔﺔ وﻣﺠﻤﻊ "أﺳﺒﺎﻳﺮ
زون"
قال جميع العمال الذين التقى بهم باحثو منظمة العفو الدولية إنهم استدانوا لدفع الرسوم املتعلقة بتوظيفهم،
وهي رسوم تُدفع عاد ًة لرشكات توظيف العمالة يف بلدانهم األصلية .ويحظر القانون القطري تحصيل رسوم
للتوظيف من العمال األجانب ،إال إن هذا األمر منترش عىل نطاق واسع.
وقال كثري من العمال األجانب الذين تحدثوا مع باحثي منظمة العفو الدولية إنهم وجدوا ،لدى وصولهم إىل قطر،
أن رشوط عملهم وأوضاعه تختلف عن تلك التي وعدتهم بها رشكات توظيف العمالة يف بلدانهم األصلية .وكان
الشكل األسايس للخداع ،الذي ذكره العمال ،فيما يتعلق باألجر .ومن بني  234عامال ً أجرت منظمة العفو الدولية
مقابالت معهم ،ذكر  228أنهم علموا ،لدى وصولهم إىل قطر ،أن أجورهم ستكون أقل من تلك التي وعدتهم بها
رشكات التوظيف يف بلدانهم .ويُذكر أن ممارسات الخداع يف رشوط التوظيف من شأنها أن تجعل العامل األجنبي
أكثر عُ ً
رضة لالتجار به بغرض استغالله يف العمل أو إجباره عىل العمل بالسخرة.
وملا كان هؤالء العمال قد دفعوا رسوماً ،بل واستدانوا يف كثري من األحيان ،من أجل الذهاب إىل قطر ،فإنهم يشعرون
بأنه ال يوجد خيار أمامهم سوى قبول األجور األقل ،بالرغم من أن ذلك يضع كثريين منهم يف ظروف بالغة
الصعوبة ،ألنهم يعانون أشد املعاناة من أجل سداد القروض التي استدانوها معتمدين عىل دخول أقل من تلك التي
توقعوها.
ولم تتخذ أية رشكة من الرشكات التي اتصلت بها منظمة العفو الدولية أي إجراء ملعاجلة هذه املشكلة .وقد ذكرت
"رشكة نخيل" ملنظمة العفو الدولية أنها ُ
صدمت من املعلومات املتعلقة بهذا األمر وأنها ستتخذ اإلجراءات الالزمة.
ومع ذلك ،ذكر بعض العمال العاملني لدى "رشكة نخيل" أنهم أخربوا مديرهم بأن أجورهم أقل من تلك التي وُعدوا
بها ،ولكنه تجاهل األمر .وذكر أحد العمال أن أحد املدراء يف "رشكة نخيل" قال له" :الوعود التي تلقيتها يف
بنغالديش ليست مشكلتي".
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وعندما التقت منظمة العفو الدولية للمرة األوىل بالعمال العاملني يف مرشوعات تطوير استاد خليفة وتشجري
وتصميم الحدائق الخارجية يف مجمع "أسباير زون" يف عام  ،2015كانوا يعيشون يف ظروف مزرية يف معسكرات
للعمال ،حيث الغرف مكتظة وال توجد بها مرافق تُذكر .ويف إحدى الحاالت ،كان الطريق الرئييس املؤدي للمعسكر
غارقا ً بسبب قصور يف مرافق الرصف الصحي ،وكانت تفوح منه رائحة مخلفات الرصف الصحي .وكانت جميع
ً
مخالفة بشكل رصيح للقانون القطري وملعايري رعاية العمال التي وضعتها "اللجنة العليا".
أماكن السكن
ويُذكر أن بعض العمال الذين التقت بهم منظمة العفو الدولية قد نقلوا الحقا ً إىل مساكن أفضل ،ومن بينهم عمال
لدى رشكة "إيفرسينداي" ،نقلوا يف منتصف عام  .2015وقد مُنحت رشكة "إيفرسينداي" عقد األشغال يف استاد
خليفة يف أغسطس/آب  ،2014إال إن تحالف رشكتي "مدماك" و"سيكس كونسرتكت" لم ﱠ
يتفقد معسكر العمال
ُ
الخاص برشكة "إيفرسينداي" إال يف يناير/كانون الثاني  ،2015وقد اكتشف أن األوضاع التي أجرب العمال
األجانب عىل العيش فيها هي أوضاع دون املستوى .وقد أُعيد تسكني من كانوا يعملون مبارش ًة لدى رشكة
"إيفرسينداي" ،أما العمال الذين يعملون لدى رشكات استقدام العمالة التي استعانت بها رشكة "إيفرسينداي"،
فلم يتم نقلهم إىل مساكن أخرى .ويف فرباير/شباط  ،2016كان هؤالء العمال ،الذين أحرضتهم رشكة
"إيفرسينداي" للعمل يف موقع استاد خليفة يف الفرتة ما بني أكتوبر/ترشين األول  2014ويونيو/حزيران ،2015
ال يزالون يعيشون يف الظروف املروﱢعة نفسها اعتبارا ً من فرباير/شباط .2016
كما يعيش العمال الذين يعملون لدى "رشكة نخيل" يف مرشوع التشجري وتصميم الحدائق الخارجية يف املناطق
الخرضاء من مجمع "أسباير زون" يف مساكن دون املستوى يف معسكرات للعمال .ويف نهاية عام  ،2015نقلت
"رشكة نخيل" عمالها إىل مساكن جديدة.
وقد ذكر السواد األعظم من العمال األجانب الذين التقت بهم منظمة العفو الدولية أن أصحاب األعمال قد صادروا
ً
مخالفة للقانون القطري .ومن شأن االحتفاظ بجواز سفر العامل
منهم جوازات سفرهم واحتفظوا بها ،مما يشكل
ً
أن يمنعه من ممارسة حقه يف مغادرة البالد وأن يجعله أكثر عُ رضة للعمل بالسخرة .وقد أعادت بعض الرشكات
جوازات السفر إىل عمالها يف وقت الحق ،ولكن هذا لم يحدث ،فيما يبدو ،إال بعدما بعثت منظمة العفو الدولية
برسائل إىل الرشكات.
وقالت رشكة "إيفرسينداي" إن العمال قد ﱠ
وقعوا عىل إقرار يجيز للرشكة أن تحتفظ بجوزازات السفر .وليس هذا
تفسريا ً مُرضيا ً .فالقانون ال ينص عىل أن من حق صاحب العمل االحتفاظ بجوازات سفر العمال تحت أي ظرف
من الظروف ،كما إن العمال قد ال يكونون يف وضع يتيح لهم أن يرفضوا التوقيع عىل مثل ذلك اإلقرار .ولم تقدم
"رشكة نخيل" أي تفسري الحتفاظها بجوازات سفر العاملني لديها ،ولكنها ذكرت أن الجوازات قد أُعيدت لهم.
وتحدث بعض العاملني يف استاد خليفة ملنظمة العفو الدولية عن عدم انتظام دفع األجور والتأخر يف دفعها ،وهو
األمر الذي يُعد مصدر قلق شديد لهم ،حيث إن معظمهم محمﱠ لون بديون باهظة يتعني عليهم ردها .فعىل سبيل
املثال ،قال بعض العمال لدى رشكة "سفن هيلز" الستقدام العمالة إنهم يتسلمون أجورهم متأخر ًة عدة شهور عن
موعدها .وذكروا أنهم لم يحصلوا عىل أجورهم يف الشهور الثالثة أو األربعة األوىل من وصولهم إىل قطر.
وبالرغم من أنهم بدأوا يتلقون أجورهم شهريا ً يف ٍ
وقت الحق ،فقد ظلت هناك عىل الدوام مستحقات متأخرة تعادل
أجور عدة أشهر .وهذا األسلوب يبعث عىل القلق الشديد ،ألنه يُستخدم ،عىل ما يبدو ،كأسلوب للتهديد يف بعض
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الحاالت ،حيث يُقال للعمال إنهم إذا لم يواصلوا العمل فلن يحصلوا عىل مستحقاتهم املتأخرة .ويُعد التأخر يف دفع
ُرض.
أجر
عادل وم ٍ
ٍ
األجور وعدم دفع املستحقات املتأخرة انتهاكا ً لقوانني العمل ،والسيما الحق يف الحصول عىل ٍ
وقال  88من العمال ملنظمة العفو الدولية إنهم حُ رموا من الحق يف مغادرة قطر .فعىل سبيل املثال ،كان سبعة
عمال من نيبال موظفني لدى رشكة "سفن هيلز" ولكنهم يعملون لصالح رشكة "إيفرسينداي" يف مرشوع استاد
خليفة ،وأرادوا العودة إىل بلدهم لالطمئنان عىل عائالتهم بعد الزلزالني اللذين رضبا نيبال يف إبريل/نيسان
ومايو/أيار  ،2015ولكن رشكة "سفن هيلز" رفضت السماح لهم بالسفر .وتحدث هؤالء العمال ملنظمة العفو
الدولية عن شعورهم باليأس ألنهم ال يعرفون ما إذا كان أهلهم قد ماتوا أم ما زالوا عىل قيد الحياة ،وال يستطيعون
يف الوقت نفسه العودة إىل بلدهم لالطمئنان عليهم .وقد حدث هذا بينما كان هؤالء يعملون لصالح رشكة
"إيفرسينداي" يف مرشوع استاد خليفة .وقد أثارت منظمة العفو الدولية حاالت أولئك العمال مع رشكة
"إيفرسينداي" ،ولكن الرشكة لم ترد.
وقد توصلت منظمة العفو الدولية إىل أدلة عىل أن بعض العمال يف استاد خليفة تعرضوا للعمل بالسخرة ،فيما
يبدو .وكان هؤالء العمال يعملون لدى رشكة "سفن هيلز" الستقدام العمالة .ومما يفاقم من مخاطر التعرض
ً
ري من العمال األجانب ،كما إنهم قد يتعرضون
للعمل بالسخرة أن رشوط التوظيف ال تكون
واضحة بالنسبة لكث ٍ
الستبدال عقود العمل أو الحصول عىل أجور أقل من تلك التي وُعدوا بها .ومن بني العقوبات التي يستخدمها مدراء
بعض الرشكات إلجبار العامل عىل العمل التهديد بعدم دفع األجور ،أو الرتحيل من البالد ،أو عدم السماح للعامل
بمغادرة قطر ،وذلك بامتناع صاحب العمل عن منح العامل تأشرية الخروج .وقد روى أحد العمال ما حدث معه،
ُ
ذهبت إىل مقر الرشكة وقلت للمدير إنني أريد العودة إىل بلدي ألن راتبي يتأخر دائما ً .فرصخ املدير يف
فقال" :
ً
وجهي قائال ً" :استمر يف العمل واإل فلن تغادر أبدا"" .كما هدد املدير بأنه إذا لم يواصل العامل عمله ،فإن الرشكة
لن تدفع له األجور املتأخرة املستحقة له .وقال عامل آخر يف مرشوع استاد خليفة ملنظمة العفو الدولية" :أنا فني
ُ
ووافقت عىل أن أقوم بأعمال الكهرباء ،ولكن حني ُ
كهربائي،
أتيت إىل قطر أسندوا يل أعمال الكهرباء خالل الشهرين
األولني فقط .وبعد ذلك ،قالوا إنه يتعني عيل ﱠ أن أقوم بأعمال الحِ دادة" .وبعد أن اشتكى هذا العامل مع آخرين إىل
أحد املدراء ،قال له املدير" :يجب عليك أن تواصل العمل ما بني شهر وثالثة شهور أخرى ،وأن تقبل أي يشء يُعطى
لك .أما إذا لم تعمل ،فلن تحصل عىل أي أجر ،ولن تسرتد جواز سفرك".
وترى منظمة العفو الدولية أن وجود نظام تأشرية الخروج يف شكله الحايل يُعد انتهاكا ً للحق يف حرية التنقل.
وعندما يستخدم أصحاب األعمال سلطاتهم بموجب هذا النظام يف منع عمال أجانب من مغادرة قطر ،فإنهم
يتحملون املسؤولية عن انتهاك حق العمال يف حرية التنقل.
كما تحدث العمال األجانب العاملون يف مرشوع استاد خليفة عن عدد من املشاكل األخرى ،ومن بينها عدم
الحصول عىل تصاريح إقامة ،وهو األمر الذي يعني أنهم معرضون لخطر القبض عليهم وترحيلهم .وتقع مسؤولية
مبارشة اإلجراءات مع السلطات الستخراج هذه التصاريح عىل عاتق أصحاب األعمال .وعندما أثارت منظمة العفو
الدولية مسألة عدم منح تصاريح اإلقامة مع الرشكات الرئيسية والرشكات املتعاقدة ،كانت الرشكات تنكر وجود
املشكلة أو تُحجم عن الرد عليها.
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ﺗﻘﺎﻋﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺧﻼل ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ
تقيض املعايري الدولية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان بأنه يجب عىل جميع الرشكات أن تحرتم حقوق
اإلنسان جميعها ،بما يف ذلك حقوق العمل .ويرد هذا بوضوح يف "املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية
وحقوق اإلنسان" )"املبادئ التوجيهية"( ،وهي مجموعة من املعايري املتفق عليها دوليا ً اعتمدها مجلس حقوق
اإلنسان باألمم املتحدة .وال تقترص مسؤولية احرتام حقوق اإلنسان عىل أنشطة الرشكة نفسها فحسب ،بل تمتد
أيضا ً إىل عالقات الرشكة ،بما يف ذلك عالقاتها مع األطراف املتعاقدة من الباطن .وتشري "املبادئ التوجيهية" إىل أن
"أنشطة" الرشكة تشمل األعمال واالمتناع عن األعمال.
ﱠ
ٍ
إجراءات للعناية الواجبة بحقوق
ويتعني عىل الرشكات ،من أجل الوفاء بمسؤولية احرتام حقوق اإلنسان ،أن تضع
اإلنسان بما يكفل التعرف عىل انتهاكات حقوق اإلنسان املرتبطة بعملياتها ،ومنع وقوعها ،والتخفيف من أثرها،
ومعالجتها إذا لزم األمر .وفيما يتعلق بقطاع البناء يف قطر ،فإن الرشكات تتحمل املسؤولية عن معاملة الرجال
والنساء الذين يعملون مبارش ًة لديها ،ولكنها يجب أن تعمل أيضا ً من منطلق العناية الواجبة عىل ضمان عدم
انتهاك حقوق العاملني لدى الرشكات التي تتعاقد معها من الباطن.
وقد وقعت ممارسات االستغالل التي وثﱠقتها منظمة العفو الدولية يف سياق أعمال رشكتي "إيفرسينداي"
و"نخيل".
ففي حالة رشكة "إيفرسينداي" ،انتهكت الرشكة حقوق العمال املوظفني لديها مبارش ًة ،عن طريق تسكينهم يف
معسكر للعمال يتسم باالكتظاظ والقذارة ،فضال ً عن االحتفاظ بجوازات سفرهم .وقد عُ ولجت هذه االنتهاكات
الحقا ً .كما تقاعست رشكة "إيفرسينداي" عن ممارسة العناية الواجبة فيما يتعلق بالعمال القادمني من رشكات
استقدام العمال التي استعانت بها .وتتحمل رشكة "إيفرسينداي" املسؤولية عن إحضار رشكات ،من الواضح أنها
ال تلتزم "بمعايري رعاية العمال" ،إىل أحد مواقع بطولة كأس العالم .ومما يثري القلق عىل وجه الخصوص أن رشكة
"إيفرسينداي" لم ترد عىل أدلة تثبت أن بعض العمال األجانب تعرضوا للعمل بالسخرة أثناء عملهم لدى الرشكة يف
مرشوع استاد خليفة.
وإذا كانت تلك االنتهاكات قد وقعت يف موقع تحت اإلرشاف املبارش لرشكة "إيفرسينداي" ،فإن تحالف رشكتي
"مدماك" و"سيكس كونسرتكت" ،وهو املتعاقد الرئييس ،يتحمل املسؤولية بشكل عام عن املوقع الخاص ببطولة
كأس العالم .وبالرغم من أن "معايري رعاية العمال" تقتيض من الطرف املتعاقد الرئييس أن يضمن التزام الرشكات
املتعاقدة معه من الباطن بما نصت عليه املعايري ،فإن تحالف رشكتي "مدماك" و"سيكس كونسرتكت" لم ﱠ
يتفقد
األوضاع التي يعيش فيها عمال رشكة "إيفرسينداي" إال بعد شهور من املوافقة عىل العقد معها .ولم يكن تحالف
رشكتي "مدماك" و"سيكس كونسرتكت" يعي بأن عمال رشكة "إيفرسينداي" يعملون يف مرشوع استاد الخليفة
حتى أثارت منظمة العفو الدولية هذا املوضوع مع الرشكة .ويف معرض الرد عىل األدلة التي تثبت أن بعض العمال
تعرضوا للخداع يف رشوط التوظيف وللتأخر يف دفع أجورهم ،قال تحالف رشكتي "مدماك" و"سيكس
كونسرتكت" إنه طلب من الرشكات املتعاقدة أن تقدم تقارير عن هذه املسألة .وقد قدﱠمت منظمة العفو الدولية ً
أدلة
عىل أن بعض العمال لدى رشكات استقدام العمالة قد تعرضوا للعمل بالسخرة ،كما قدﱠمت بصفة خاصة ً
أدلة عىل
أن السلطات املمنوحة ألصحاب األعمال بموجب نظام "الكفالة" يف منع العمال من مغادرة قطر أو ترحيلهم قد
استُخدمت لتهديد العمال ،وبالرغم من ذلك لم يرد تحالف رشكتي "مدماك" و"سيكس كونسرتكت" عىل هذه
املسألة.
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أما "رشكة نخيل" فقد تقاعست عن تسكني العمال لديها يف مساكن الئقة حتى أواخر عام  ،2015كما تقاعست
عن العمل بالعناية الواجبة فيما يتعلق بتوظيف العمال األجانب .وتعمل "رشكة نخيل" يف قطر منذ  18عاما ً.
ويتفىش فيها أسلوب الخداع يف التوظيف عىل نطاق واسع .وقد ذكرت "رشكة نخيل" ملنظمة العفو الدولية أنها لم
تعلم بهذه املشكلة إال يف عام  ،2015وهذا يمثل استخفافا ً شديدا ً بحقوق العمال األجانب الذين توظفهم لديها .وقد
أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت مع  102من العاملني لدى "رشكة نخيل" ،ومن بينهم  99يعملون يف مجمع
ً
"أسباير زون" ،واألرجح أن التقاعس عن فحص أشكال الخداع يف رشوط التوظيف يمثل
مشكلة دائمة تؤثر عىل
جميع العمال األجانب.
وقالت "مؤسسة أسباير زون" ،وهي الطرف األول املسؤول عن استاد خليفة واملناطق الخرضاء يف مجمع "أسباير
زون" ،إنها تنفي وقوع أية انتهاكات ،ولكنها مع ذلك أمرت بإجراء تحقيق .ومضت املؤسسة قائلة" :تجدر اإلشارة
إىل أن تحقيقاتنا األولية لم تبني وقوع مخالفات واسعة النطاق للمعايري ]املتعلقة برعاية العمال[" .وال يتسق هذا
القول مع حقائق األمور .فبعض املشاكل التي وثﱠقتها منظمة العفو الدولية ،والتي البد وأن "مؤسسة أسباير زون"
كانت عىل دراية بها يف أي تحقيق جدي ،تمثل مخالفات من ﱠ
ظمة لبنود "معايري رعاية العمال" وللقانون القطري.
ومن بني هذه املشاكل قيام اثنتني من الرشكات األساسية املتعاقدة ،وهما رشكة "إيفرسينداي" و"رشكة نخيل"،
بتسكني العمال األجانب لديهما يف مساكن دون املستوى ،باإلضافة إىل االحتفاظ بجوازات سفر العمال.

ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﻄﺮ
تتحمل حكومة قطر ،يف نهاية املطاف ،املسؤولية عن انتهاكات حقوق اإلنسان التي تقع يف البالد .وكما سبقت
اإلشارة ،فإن نظام "الكفالة" الساري يف قطر يُعد يف صميم معظم أنواع استغالل العمل .ويمنح نظام "الكفالة"
ٍ
أصحابَ األعمال
سلطات واسعة عىل العمال األجانب الذين يستخدمونهم .ويف أكتوبر/ترشين األول  ،2015صادق
ﱠ
أمري قطر عىل القانون رقم  21لسنة  ،2015والذي حل محل قانون الكفالة لسنة  .2009وسوف يبدأ رسيان
القانون الجديد يف ديسمرب/كانون األول  .2016وينص القانون الجديد عىل إنشاء نظام يمكن للعامل األجنبي
بمقتضاه أن يطعن يف قرار الكفيل باالمتناع عن منحه تأشرية الخروج ملغادرة البالد .كما يزيد القانون من إرشاف
الدولة عىل اإلجراءات التي ينتقل بموجبها العامل األجنبي إىل وظيفة أخرى أو يغادر قطر .ومع ذلك ،فما زال ﱠ
يتعني
عىل العامل األجنبي أن يحصل عىل موافقة كفيله إذا ما أراد االنتقال إىل وظيفة أخرى أو مغادرة البالد .كما إن
العمال األجانب ال يزالون أكثر عُ ً
رضة للمخاطر ،بسبب تقاعس السلطات بشكل مستمر عن فرض القوانني القائمة
التي تحمي حقوق العمال.
وعىل حد علم منظمة العفو الدولية ،فإن جميع العمال الذين وُ ثﱢقت حاالتهم يف التقرير الحايل لم يتقدموا بشكاوى
إىل السلطات بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان التي تعرضوا لها .وقد عرضت منظمة العفو الدولية عىل الحكومة
القطرية االنتهاكات يف استاد خليفة ويف مجمع "أسباير زون" ،وذلك من خالل مكاتبات .ولم يتطرق رد الحكومة
ٍ
مخالفات للقوانني القطرية.
إىل أيﱟ من االنتهاكات املحددة ،بالرغم من أن بعض الحاالت تنطوي عىل
وإذا كان أغلب العمال يف قطر ال يجدون ما يستندون إليه سوى اإلطار القانوني القائم الذي يُطبق عىل نحو
ضعيف ،فإن أولئك الذين يعملون يف مواقع بطولة كأس العالم من املفرتض أن تشملهم "معايري رعاية العمال"
الصادرة عن "اللجنة العليا للمشاريع واإلرث" .وقد أبدت "اللجنة العليا" عىل الدوام التزامها بضمان احرتام
وحماية حقوق العمال يف مواقع بطولة كأس العالم .وباإلضافة إىل وضع "معايري رعاية العمال" ،فقد التقى
مسؤولو "اللجنة العليا" مع ممثيل منظمة العفو الدولية وغريها من جماعات حقوق اإلنسان ،وسعت إىل التعرف
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عىل اآلراء بشأن املعايري وتطبيقها ،وراجعت مدى التقدم ،ونرشت بيانات بصفة منتظمة .كما دأبت "اللجنة العليا"
عىل الرد عىل أنباء االنتهاكات.
ومع ذلك ،فهناك بعض املشاكل الجوهرية يف منهج "اللجنة العليا" بخصوص مراقبة "معايري رعاية العمال"
وفرضها ،وهو األمر الذي تربهن االنتهاكات التي اكتُشفت يف مرشوع استاد خليفة .فأوالً ،بالرغم من أن املفرتض أن
تُطبق "معايري رعاية العمال" عىل جميع الرشكات والعمال يف املرشوعات املتعلقة ببطولة كأس العالم ،فقد ر ﱠكزت
"اللجنة العليا" عىل االلتزام باملعايري من جانب الرشكات الرئيسية املتعاقدة .وهذا النهج يتجاهل األدلة التي تثبت
أن حقوق العمال األجانب تتعرض عموما ً ملخاطر أكرب إذا كانوا يعملون لدى رشكات أصغر متعاقدة من الباطن أو
لدى رشكات استقدام العمالة .وقد لُوحظ أن من أبشع االنتهاكات التي وثﱠقتها منظمة العفو الدولية قد ارتُكبت من
جانب رشكات الستقدام العمالة لم يكن لدى "اللجنة العليا" أي عل ٍم بأنها تشارك يف املرشوع.
وثانياً ،تعتمد إجراءات "اللجنة العليا" بدرجة كبرية عىل التقارير التي تقدمها الرشكات نفسها .وهذا النهج ال
يكفي للتعرف عىل انتهاكات حقوق العمل ومنعها ومعالجتها .وتبني خربة منظمة العفو الدولية أن الرشكات التي
تُقدم عىل انتهاك الحقوق هي نفسها التي تلجأ عىل األرجح إىل التالعب يف التقارير التي تقدمها .ويف حالة مرشوع
استاد خليفة ،ال يبدو أن التقارير الذاتية من الرشكات قد نجحت يف التعرف عىل مشكالت جسيمة.
وأخرياً ،فقد انصب اهتمام "اللجنة العليا" باألساس عىل مستوى مساكن العمال .وبالرغم من أهمية هذا األمر،
فهناك مسائل أخرى خطرية لم تلق اهتماما ً كافياً ،ومن بينها الخداع يف رشوط التوظيف ،ودفع أجور العمال
متأخر ًة عن موعدها عدة شهور ،باإلضافة إىل العمل القرسي بالسخرة.

اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم )اﻟﻔﻴﻔﺎ(
إذا كانت "اللجنة العليا" قد أبدت التزامها بضمان حقوق العمال األجانب العاملني يف مرشوعات كأس العالم يف
قطر ،فإنه ال يمكن أن يُقال اليشء نفسه عن "الفيفا" .فقد أوضح ملف الرتشيح املُقدم من قطر لتنظيم بطولة
كأس العالم أن هناك حاجة ألعمال بناء كربى من أجل اإلعداد للبطولة ،بما يف ذلك تطوير استاد خليفة .وعندما
قرر "الفيفا" ،يف عام  ،2010منح قطر حق استضافة كأس العالم للعام  ،2022فقد كان يعلم ،أو كان من الواجب
أن يعلم ،أن معظم أعمال البناء يف قطر يتوىل تنفيذها عمال أجانب ،وأن العمال األجانب يتعرضون الستغالل العمل
بشكل جسيم ومنظم .ومع ذلك ،لم يتخذ "الفيفا" أية إجراءات تكفل أن أولئك العمال الذين سيبنون منشآت البنية
األساسية املتعلقة ببطولة كأس العالم لن يتعرضوا لالستغالل.
وقد قدﱠمت منظمة العفو الدولية إىل "الفيفا" ً
أدلة عىل انتهاكات حقوق اإلنسان التي يتعرض لها العما ُل األجانبُ
العاملون يف مرشوع استاد خليفة .إال إن "الفيفا" لم يتطرق إىل أي من االنتهاكات املحددة ،ولم يقرتح أن تتخذ
املنظمة أية إجراءات ملعالجتها .وبدال ً من ذلك ،أشار "الفيفا" إىل بعض الخطوات التي اتخذتها "اللجنة العليا".
فقد قال "الفيفا" ،يف معرض وصف منهجه الحايل بخصوص العناية الواجبة ،إنه عقد "اجتماعات أولية وقام
بزيارات تفقدية ملواقع البناء .وش ﱠكل "الفيفا" الفريق العامل املعني باالستدامة يف بطولة كأس العالم للعام
 ...2022وعُ قد االجتماع األول يف نوفمرب/ترشين الثاني ) ."2015التشديد مُضاف( .كما أبلغ "الفيفا" منظمة
العفو الدولية بأنه "يقوم بصياغة معايري العناية الواجبة بحقوق اإلنسان" .إال إن "الفيفا" لم يقدم أي تفسري
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للسبب الذي جعله يستغرق خمس سنوات لوضع معايري العناية الواجبة ،بالنظر إىل أن قطر حصلت عىل حق
تنظيم بطولة كأس العالم يف عام .2010
وقد خلصت منظمة العفو الدولية ،بوجه عام ،إىل أن رد "الفيفا" لم يُظهر أي التزام أصيل بضمان عدم انتهاك
حقوق العمال األجانب العاملني يف مواقع بطولة كأس العالم.
وملا كان "الفيفا" قد منح قطر حق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم للعام  ،2022فإنه يتعني عليه أن يتخذ
إجراءات قوية ومتواصلة فيما يتعلق بالعناية الواجبة بحقوق اإلنسان ،بحيث تتصدى للمخاطر املحددة واآلثار
الفعلية عىل حقوق األفراد .وتبني األدلة املقدمة أن هذا األمر ال يحدث .وهذا التقاعس املستمر من جانب "الفيفا"
عن اتخاذ أي إجراء يُذكر بشأن مسألة استغالل العمال يعني أن آالف العمال األجانب العاملني يف مواقع بناء
املنشآت الخاصة بكأس العالم عُ ٌ
رضة لخطر االستغالل .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن مشجعي كرة القدم الذين
سيسافرون إىل قطر ملشاهدة مباريات البطولة سوف يقيمون يف فنادق ،ويتناولون الطعام يف مطاعم ،ويبارشون
أعماال ً وأنشطة يف مرافق الخدمات األخرى التي يعمل فيها عمال أجانب .ومن ثم ،يتعني عىل "الفيفا" أن يأخذ بعني
االعتبار السياق األوسع للحقوق اإلنسانية للعمال األجانب يف قطر ضمن معايريه املتعلقة بالعناية الواجبة بحقوق
اإلنسان.
ﱠ
املفصلة إىل حكومة قطر ،وإىل "اللجنة العليا للمشاريع
وقد قدﱠمت منظمة العفو الدولية عددا ً من التوصيات
واإلرث" ،وإىل الرشكات العاملة يف مرشوعات استاد خليفة ومجمع "أسباير زون" ،وإىل "الفيفا".
وما برحت املنظمة تدعو السلطات القطرية إىل إلغاء النظام الذي يتيح لصاحب العمل أن يتحكم فيما إذا كان
يمكن للعامل أن يغادر قطر ،وأن تكفل لكل عامل أجنبي الحق يف تغيري وظيفته دون اشرتاط الحصول عىل إذن
من الكفيل .وفضالً عن ذلك ،يجب عىل السلطات القطرية أن تزيد بشكل ملحوظ من قدرتها عىل اكتشاف ومعالجة
املخالفات لقوانني العمل يف البالد.
ﱠ
ويتعني عىل "اللجنة العليا" أن تراجع نهجها يف مراقبة "معايري رعاية العمال" وتطبيقها لكي تضمن مراقبة
الرشكات املتعاقدة األصغر حجماً ،باعتبار ذلك أمرا ً مُلحﱠ ا ً .كما ينبغي عىل "اللجنة العليا" أن تتبع منهجا ً يقوم عىل
التحقيق بصورة أكرب ،وذلك لتحديد مخالفات "معايري رعاية العمال" .وبصفة خاصة ،تدعو منظمة العفو الدولية
"اللجنة العليا" إىل متابعة حالتي رشكة "سفن هيلز" ورشكة "بلو باي".
وتلعب "مؤسسة أسباير زون" دورا ً رئيسيا ً يف االرتقاء بالرياضة يف قطر .إال إن موقفها الحايل ،إزاء انتهاك حقوق
ويتعني عىل املؤسسة أن تضع إطارا ً
ﱠ
العمال األجانب العاملني يف مرشوعات ترشف عليها املؤسسة ،يتسم بالضعف.
قويا ً للعناية الواجبة يكفل التعرف عىل املخاطر التي تتهدد حقوق اإلنسان والتصدي لها.
وقد قدﱠمت منظمة العفو الدولية توصيات تفصيلية إىل الرشكات العاملة يف تطوير استاد خليفة ويف أعمال التشجري
وتصميم الحدائق الخارجية يف مجمع "أسباير زون" ،وذلك فيما يتعلق بكل انتهاك محدد تم توثيقه .وقد تقاعست
جميع الرشكات عن ممارسة العناية الواجبة عىل نحو فعال فيما يخص حقوق العمال األجانب .كما أهابت منظمة
العفو الدولية بالرشكات أن تتخذ إجراءات ملعالجة االنتهاكات عىل نحو يحرتم حقوق العمال وكرامتهم .ويجب عىل
جميع الرشكات أن تعالج مسألة الخداع يف عملية التوظيف ،وذلك باملشاركة مبارش ًة يف هذه العملية مع وكاالت
التوظيف التي تستعني بها ،حيث إنه لم يعد كافيا ً مطالبة وكاالت التوظيف بأن تقدم تقارير ذاتية.
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وأخرياً ،فإن منظمة العفو الدولية تطالب "الفيفا" بإجراء تغيري جوهري يف طريقة تعامله مع حقوق العمال
األجانب العاملني يف مواقع بطولة كأس العالم يف قطر .وبالنظر إىل تقاعس "الفيفا" عن ممارسة العناية الواجبة
عىل مدى أكثر من خمس سنوات ،فإنه يجب عليه اآلن أن يضمن أن اإلجراءات التي يطبقها مالئمة للغرض وأنها
سوف تحمي حقوق العمال .وباإلضافة إىل ذلك ،يجب عىل "الفيفا" أن يعمل بشكل قوي ومستمر عىل إرشاك
حكومة قطر يف الدعوة إىل إنهاء تحكم صاحب العمل يف حق العامل األجنبي يف مغادرة قطر .أما إذا تقاعس
"الفيفا" عن القيام بذلك ،فمن املرجح أن كل من سيزور قطر ملشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم للعام
 ،2022رجال ً كان أو امرأة أو طفالً ،سوف يصادف مبارش ًة أينما ذهب ،يف الفنادق واملواقع الرياضية واملتاجر،
عماال ً أجانب انتُهكت حقوقهم اإلنسانية.

رقم الوثيقةMDE 22/3741/2016 :
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الجانب القبيح للرياضة الجميلة
استغالل العمال األجانب يف أحد مواقع بطولة كأس العالم لكرة القدم يف قطر عام 2022

رقم الوثيقةMDE 22/3741/2016 :
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اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﺒﻴﺢ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
استغالل العمال األجانب يف أحد مواقع بطولة كأس العالم لكرة القدم يف قطر عام 2022
يتعرض العمال األجانب العاملون يف استاد خليفة الدويل واملناطق املحيطة بمجمع "أسباير زون" ،وهو أحد املواقع الرئيسية
التي ستُقام عليها بطولة كأس العالم لكرة القدم عام  ،2022ألشكال شتى من االستغالل ،من بينها :رسوم التوظيف الباهظة،
التي يُضطر معها كثري من العمال إىل االستدانة؛ والوعود الكاذبة بشأن أجر العامل وطبيعة العمل املعروض عليه؛ واالحتفاظ
بجوازات سفر العمال؛ واملساكن املكت ﱠ
ظة التي تتسم بالقذارة؛ وتهديد العمال إذا تقدموا بشكاوى عن أوضاعهم .كما تعرض
البعض للعمل بالسخرة.
ً
محصلة ألنواع متعددة من التقاعس :حيث تقاعست الرشكات والهيئات املنوط بها
وتُعد االنتهاكات التي يوثقها التقرير الحايل
إعداد مواقع البطولة عن وضع معايري كافية للعناية الواجبة تكفل التعرف عىل مخاطر انتهاكات حقوق اإلنسان املرتبطة
بأنشطتها .وقد ﱠ
حسنت بعض الرشكات من أوضاع املساكن التي تُقدم للعمال األجانب ،إال إنها لم تبذل جهدا ً يُذكر ملعالجة
بواعث القلق األخرى ،مثل االستغالل يف رشوط التوظيف والعمل القرسي.
وقد أبدت "اللجنة العليا للمشاريع واإلرث" ،وهي الهيئة املسؤولة عن إعداد منشاءات البطولة ،التزاما ً بحقوق العمال ،ولكن
"معايري رعاية العمال" التي وضعتها لم توفر الحماية للعمال األجانب العاملني يف استاد خليفة .ولم تسفر إصالحات قوانني
ً
فريسة لالنتهاكات .أما "االتحاد
العمل ،التي وعدت بها السلطات القطرية ،عن تحسينات تُذكر ،مما جعل العمال األجانب
الدويل لكرة القدم" ،فلم يأخذ حقوق اإلنسان يف الحسبان قبل اتخاذ قراره بمنح قطر حق تنظيم بطولة كأس العالم .وبعد
اختيار قطر ،لم يتخذ االتحاد إجراءات ملموسة للتصدي ملخاطر انتهاكات حقوق العمل وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان
يف مواقع بطولة كأس العالم.
وما لم يتم إجراء إصالح جذري لنظام "الكفالة" املعمول به يف قطر ،وما لم تحرتم جميع األطراف املعايري الدولية لحقوق
أساس من استغالل قوة العمل.
اإلنسان ،فسوف تُقام بطولة كأس العالم لكرة القدم للعام  2022عىل
ٍ
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