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تمهيد
تق���ف قط���ر على أعت���اب تنفي���ذ برنام���ج ضخم يتضمن تش���ييد
منشآت جديدة الستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم .2022
وكغيره���ا م���ن بل���دان منطقة الخلي���ج ،تعتمد قطر عل���ى العمالة
الوافدة (المهاجرة) التي تشكل اليد العاملة الالزمة لسير العمل
في قطاع اإلنش���اءات .ولطالما جوبه نظام «الكفيل» الذي يوفر
األساس القانوني إلقامة تلك العمالة وتشغيلها في دولة قطر
بالكثي���ر من االنتق���ادات لما يفرضه من قيود عل���ى حرية العمالة
الواف���دة في تغيير الجه���ة الكفيلة .وأبرزت البح���وث التي قامت
بها منظمات حقوق اإلنس���ان وجود مش���اكل أخرى تتضمن تردي
ظ���روف العمل والمعيش���ة وتدني األجور والتأخر في س���دادها
وارتفاع رسوم االستقدام بما يخالف أحكام القانون.
ونظ���را لتعاملها مع الرأي العام بحساس���ية ،فلقد س���بق لحكومة
دولة قط���ر أن أعربت عن التزامها بتحس���ين معايير العمل .وينص
قانون العمل الصادر عام  2004والقرارات الملحقة به ( )2005على
توفير أشكال من الحماية لحقوق العمالء ،بما في ذلك تبيان الحد
األقصى من عدد ساعات العمل ،وحظر القيام بأية أعمال ساعات
الظهيرة في أش���هر فصل الصيف الح���ار إضافة إلى النص على
ش���روط في مجاالت أخرى من قبيل االستقدام والسكن وسداد
ً
غالب���ا ما يتم تجاهل هذه الش���روط
األج���ور والمس���تحقات .ولكن
على نطاق واس���ع .وثمة إقرار على نطاق واسع بعدم تقيد قطاع
اإلنش���اءات بأحكام قانون العمل ،وما يتبع ذلك من مشاكل تطال
سلسلة التعاقد الطويلة من الباطن المرتبطة بهذا القطاع ،وهي
مشاكل ال يقتصر حدوثها على قطر دون غيرها.
وثمة دور رئيس���ي يجب على ش���ركات المقاوالت واإلنش���اءات
واالستش���ارات الهندس���ية أن تقوم به .إذ ينبغي على ش���ركات
المقاوالت الرئيس���ية االضطالع بمسؤولياتها على صعيد توفير
ش���روط الصحة والسالمة في مواقع اإلنش���اءات ،كونها تتمتع
بقدرات كبيرة مقارنة بش���ركات المقاوالت م���ن الباطن ،وتمتلك
س���لطة حص���ر التعاق���د في الذي���ن يذعن���ون للمعايي���ر المالئمة
م���ن بين جه���ات المق���اوالت من الباط���ن .كما تُ وصف ش���ركات
المق���اوالت الدولية بحساس���يتها تجاه الرأي العام وش���دة رغبتها
في عدم اس���تثارة أي ش���كل من أش���كال الدعاية السلبية ضدها
والنأي بنفس���ها عن أية اتهامات تتعلق بانته���اك حقوق العمال.
ومع تس���ابق ش���ركات المق���اوالت واالستش���ارات الدولية على
الف���وز بالعقود المغرية في قطر ،وج���دت زميلتي جيل ويلز في
هذا التس���ابق فرصة س���انحة إلثارة قضايا توفير الحماية للعمال
ومراعاة حقوقهم ،واالس���تعانة بمساندة تلك الشركات من أجل
التوصل إلى حلول.
تجمع منظمة «مهندسون ضد الفقر»* بقطاع اإلنشاءات روابط
قوي���ة ،وتتمتع بخبرات على صعيد قضاي���ا حقوق عمال القطاع.
*

وتركز رسالتنا وعملنا الراهن على تحسين ظروف العمل واألحوال
المعيش���ية وحماية حقوق عمال قطاع اإلنش���اءات القادمين من
أفق���ر بلدان العال���م .وعليه فنعرب ع���ن امتنان���ا وتقديرنا لمنحنا
فرص���ة القيام بإجراء بحوث ف���ي قطر بغية تحدي���د التدابير التي
بوس���ع القطاع اتخاذه���ا بالتعاون مع حكومة دول���ة قطر للتصدي
لالس���تغالل الذي تتعرض له القوى العاملة فيها وضمان تحقيق
تحسن على صعيد حقوق عمال قطاع اإلنشاءات.
يعرض التقرير الحالي نتائج المناقشات التي أجريناها مع أصحاب
المصلح���ة المعنيين في قطاع اإلنش���اءات في قطر عام .2013
ويوص���ي التقري���ر بمجموعة م���ن الخطوات التي بوس���ع القطاع
القي���ام بها من أجل معالجة أحد المش���اكل الرئيس���ية التي تواجه
العمال ،أال وهي التأخر في سداد األجور أو االمتناع عن سدادها.
وعق���ب تكليفها من الحكومة القطرية بدراس���ة القضايا المتعلقة
به���ذا الموض���وع ،تبنت ش���ركة «دي إل إي���ه بايب���ر »DLA Piper
للمحاماة توصياتنا في تقريرها الصادر في أبريل/نيس���ان .2014
كم���ا أوصىت الش���ركة بأن ُيلزم أصحاب العمل الذين يتقاعس���ون
عن سداد األجور في موعدها أو يسيئون استغالل مجاالت أخرى
م���ن النظام ،بالتن���ازل عن حقهم في رفض طل���ب العامل بنقل
كفالته إلى كفيل آخر .وثمة ما يجعلنا متفائلين بأن تقوم الحكومة
باعتماد توصيات الشركة.
ولك���ن ال ينبغي إغف���ال المش���كلة المتمثلة بتنفي���ذ فحوى تلك
التوصي���ات .واقتص���رت النقاش���ات الت���ي أجريناها مع ش���ركات
القط���اع عل���ى إج���راء المقابالت م���ع ممثل���ي الجه���ات المالكة
لمشاريع ومدراء المشاريع واالستش���اريين وشركات المقاوالت
الرئيس���ية – أي تلك الموجودة في أعلى سلسلة التوريدات .إال
ً
س���هوا
إننا لم نجر مقابالت مع المقاولين من الباطن .وكان ذلك
ً
خطيرا من جانبنا ،كون كبريات ش���ركات المقاوالت الرئيس���ية في

قط���ر (كما هي الحال في باقي أنح���اء العالم) آثرت التعهيد إلى
المقاولي���ن من الباطن مهم���ة تلبية جل احتياجاته���ا على صعيد
العمال���ة ،م���ع ما يرافق ذلك من مخاطر ،خاص���ة عند التعهيد إلى
شركات مقاولة من الباطن يقتصر دورها على توفير اليد العاملة
المطلوبة وحسب .وثمة حاجة إلجراء المزيد من البحوث للوقوف
عل���ى طبيعة القيود الت���ي تواجهها تلك الش���ركات ،والتي تعود
ملكية العديد منها ألجانب وتش���كل العمالة المهاجرة من البلدان
المتدنية الدخل جل موظفيه���ا ،على أن تهدف تلك البحوث إلى
تقييم نوع المس���اعدة الواجب توفيرها لتلك الش���ركات المتعاقد
معها من الباطن كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المترتبة عليها.
بيتر ماثيو،
المدير التنفيذي لمنظمة «مهندسون ضد الفقر»

تأسست منظمة «مهندسون ضد الفقر»  EAPقبل حوالي عقد من الزمان على أيدي بعض كبريات المؤسسات الهندسية الرائدة في المملكة المتحدة،
وبرسالة تهدف إلى نشر التنمية والمساهمة في الحد من الفقر على الصعيد العالمي .وهي منظمة مستقلة مسجلة كهيئة خيرية. .
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شكر وعرفان
ً
ً
ً
حاليا في قطر
كبيرا على المقابالت المتعمقة التي تم إجراؤها مع  10من المقاولين الرئيسيين الذين يعملون
اعتمادا
يعتمد هذا التقرير
ومع خمسة ممثلين الستشاريي إدارة المشاريع والذين يعتبرون مسؤولين عن إدارة المشاريع الكبرى نيابة عن العمالء الرئيسيين لحكومة
ً
أيضا مع أش���خاص هامين آخرين والمؤسس���ات العامة بما في ذلك غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة الداخلية
قطر .وأجريت المناقش���ات
(ش���عبة حقوق اإلنس���ان) ومؤسس���ة قطر واللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان .ونحن ممتنون لجميع األش���خاص الذين كانوا على استعداد
لتبادل خبراتهم ورؤاهم معنا ولبذل وقتهم للقيام بهذا األمر .وعلى الرغم من ذلك فس���تبقى جميع التفس���يرات لكافة المعلومات التي
تم جمعها بصفتها تفسيراتنا الخاصة بنا.
ً
أيضا أن نتقدم بالشكر واالمتنان إلى اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان لتسهيلها إجراء البحوث في قطر ومؤسسة المجتمع المفتوح
نود
ً
لتمويلها لنا .ولم يكن هذا العمل ممكنا من دون الحصول على المساعدة البحثية المقدمة من زميلتي بيرنادين فيرنز.

الصور
صورة الغالف :تقدمة .Jill Wells
جميع الصور األخرى :تقدمة / Sorin Furcoiالجزيرة.
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الملخص التنفيذي
ً
ً
استعدادا الستضافتها
ستبدا قطر في برنامج إنشائي جديد ضخم
كأس العالم في عام  .2022وتتش���ابه قطر مع دول الخليج األخرى
بأنها تعتمد في قوتها العمالية اإلنش���ائية على العمال المغتربين
القادمين من دول آسيوية منخفضة الدخل .وأبرزت الدراسة التي
أجرتها منظمة مراقبة حقوق اإلنسان وتم إصدارها في عام 2012
القضايا المتعلقة بمعاملة عمال البناء في قطر وفيما يلي بعض
من هذه القضايا التي تعتبر عالية الخطورة وهي:
 nسوء المعيشة وظروف العمل
 nانخف���اض األج���ور وع���دم دف���ع األج���ور ف���ي الوقت المح���دد أو
بالكامل
 nارتفاع الرس���وم التي يحتسبها وكالء التوظيف في الدول التي
تقوم بإرسال العمال المغتربين.
 nإعط���اء وعود كاذب���ة إلى العمال حول الروات���ب والمزايا وطبيعة
العمل الذي يتوجب القيام به.
 nقلة أو استحالة سبل اإلنصاف في حل القضايا

ويلخ���ص ه���ذا التقرير نتائ���ج المرحلة األولى من المش���روع البحثي
ال���ذي يه���دف إل���ى تقيي���م دور ومس���اهمة صناع���ة اإلنش���اء (أي
عم�ل�اء القطاع العام والمقاولين الرئيس���يين) في معالجة القضايا
المذكورة أعاله .ويستند التقرير على المقابالت المعمقة التي تم
إجراؤه���ا في قطر في ش���هر يونيو/حزي���ران  2013مع  10مقاولين
رئيسيين و 5ممثلين لمستش���اري إدارة المشاريع والذين يقدمون
استش���اراتهم إلى بعض العمالء الرئيس���يين لحكومة قطر .وركزت
المقاب�ل�ات على «المعايير اإللزامية في مؤسس���ة قطر والواجب
على المقاولين والمتعاقدين اتباعها في رعاية العمال المغتربين»
والتي تم إصدارها في شهر أبريل/نيسان  .2013وأجريت مقابالت
ً
أيض���ا م���ع عدد من األش���خاص الهامي���ن غرفة تج���ارة وصناعة قطر

ووزارة الداخلية (ش���عبة حقوق اإلنس���ان) واللجن���ة الوطنية لحقوق
ً
مكمال لدراس���ة كب���رى أجرتها منظمة
اإلنس���ان .ويعتب���ر هذا التقرير
العفو الدولية والتي تناولت نفس القضايا التي طرحها عمال البناء
والشركات التعاقدية الصغيرة التي تقوم بتوظيف عمال البناء.
وتعتبر المعايير اإللزامية لمؤسس���ة قطر (والمشار إليها فيما يلي
باس���م المعايير) بأنها المتطلبات اإللزامية الواجب على المقاولين
والمتعاقدي���ن القائمي���ن عل���ى تنفي���ذ األعم���ال اإلنش���ائية لصالح
ً
مس���تقبال .وتس���تند ه���ذه المعايير
مؤسس���ة قط���ر بااللت���زام بها
عل���ى قانون العمل القطري ولكنها تحت���وي على عدد من الجوانب
الهام���ة غي���ر المذكورة في القان���ون والمتعلقة بتوفي���ر المزيد من
التفاصي���ل حول المعايير المتوقع���ة والمتعلقة برفاه العمال ومنع
الب�ل�اد الت���ي ينتم���ي إليه���ا العمال من احتس���اب رس���وم توظيف
العمال (االس���تقدام) وإلزام أرب���اب العمل بأن يدفعوا إلى العمال

أية رس���وم ق���ام العمال بدفعها ف���ي قطر أو في الخ���ارج .وتعتبر
مؤسسة قطر بأنها من العمالء الرئيسيين في الصناعة اإلنشائية
وتعت���زم ضمان التقيد به���ذه المعايير أثناء العمل في مش���اريعها
وذل���ك ع���ن طري���ق ( )1تحدي���د مس���ؤوليات المقاولين الرئيس���يين
باالمتث���ال له���ذه المعايير وذلك عن طريق دم���ج المعايير في كافة
االتفاقي���ات التعاقدية و( )2إنش���اء قس���م الرعاي���ة العمالية إلجراء
عملي���ات التدقي���ق المنتظمة حول رفاه العم���ال ومراقبة وتصنيف
المقاولي���ن م���ع األخ���ذ بعي���ن االعتبار أنه س���يتم العم���ل فقط مع
المقاولين الذين يمتثلون لهذه المعايير ويحافظون عليها.

وفيما يلي نتائج البحث الرئيسية وهي:
 nت���م الحص���ول عل���ى أث���ر إيجابي ح���ول نش���ر المعايي���ر اإللزامية
لمؤسس���ة قط���ر فيما يتعل���ق بالصناع���ة اإلنش���ائية وذلك عن
طريق التركيز على قضايا رعاية عمال البناء وحقوقهم وتس���ليط
الض���وء على الدور الذي يس���تطيع المقاول���ون والعمالء القيام
ب���ه لمعالجة ه���ذه القضايا .ولق���د رحب المقاولون الرئيس���يون
ومستش���ارو إدارة المش���اريع به���ذه المعايي���ر وم���ن المرجح بأن
يعتم���د عليه���ا جميع عمالء القط���اع العام في وق���ت كتابة هذا
التقرير.
 nيج���ب أن يوف���ر النهج الذي اعتمدته مؤسس���ة قطر ف���ي اختيار
ً
ً
قويا
حافزا
شركائها التجاريين على أساس امتثالهم لهذه المعايير
ليحس���ن المقاولون ممارس���ات أعمالهم ليتمكنوا من الحصول
على العقود .وفي حال اعتماد جميع العمالء الرئيس���يين لهذه
المعايي���ر واتباعه���م نهج مؤسس���ة قطر في تنفيذها فس���يؤثر
ً
إيجابيا على رفاه العمال .ويتمثل التحدي الرئيس���ي
ه���ذا األم���ر
بحج���م األعمال اإلنش���ائية الهائل المخطط القي���ام بها وبأن تتم
توسعة سلسلة التوريد إلى أقصى حد ممكن.

 nيتوج���ب على أرباب العمل إصدار ش���هادة ع���دم الممانعة على
نح���و فوري للعم���ال الراغبين في تغيير أرباب عملهم وس���يوفر
ً
ً
قويا لكل من المقاولين والمتعاقدين لتحسين
حافزا
هذا األمر
معاييره���م وإال س���يذهب العم���ال إل���ى أرب���اب األعم���ال الذين
يعتبرون أفضل منهم .وش���عر أغلبية المقاولين الذين تم إجراء
المقابالت معهم بأن ش���هادة عدم الممانعة تشجع على تهاون
أرباب العمل وتؤدي إلى عدم كفاءة س���وق العمل مما س���يؤثر
على النتائج (المخرجات) واإلنتاجية.
 nيواف���ق المقاول���ون عل���ى أنه يتوج���ب عليهم العم���ل مع وكالء
التوظي���ف القانونيي���ن فق���ط ودف���ع جمي���ع رس���وم ومصاريف
التوظيف (االس���تقدام) ويتوجب قيام المتعاقدين بنفس األمر
ً
أيضا .ولكن ال تقع ضمن صالحيات المقاولين مراقبة تصرفات
ال���وكالء وال���وكالء الفرعيين في البلدان المص���درة للعمال ولن
يس���تطيعوا منع الوكالء من احتس���اب رس���وم العمال من دون
ً
أيض���ا صعوب���ات عملية يتوج���ب التغلب عليها
علمه���م .وتوجد
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فيم���ا يتعلق بقيام المقاولين بدفع الرس���وم التي قام العمال
بدفعها.
 nيش���عر المقاول���ون ب���أن المعايي���ر ق���د وضع���ت الكثي���ر م���ن
المس���ؤوليات عليهم في مجال التوظيف ولكنهم ال يعارضون
ً
ً
رئيس���يا
مصدرا
مس���ألة األج���ور .ويعتبر التأخر ف���ي دفع األجور
لس���وء المعامل���ة وأكثر قضية تثير قلق العم���ال .ويتوجب على
المقاولي���ن الرئيس���يين القيام بالمزيد من األم���ور والتي تفوق
ً
حاليا لضمان استالم جميع العاملين
المعايير المنصوص عليها
(بم���ا ف���ي ذلك العمال الذي���ن يوظفهم المتعاق���دون) أجورهم
بالكام���ل وف���ي الوق���ت المح���دد .وتوج���د حاجة إلنش���اء «الخط
الس���اخن» لتنبيه المقاولين الرئيس���يين في ح���ال عدم دفعهم
ألجور عمالهم.
 nيس���اعد دف���ع األج���ور بواس���طة الح���واالت المصرفي���ة على أن
يحص���ل العمال عل���ى الدليل ال�ل�ازم إلثبات بأنهم ل���م يحصلوا
على رواتبهم .وعلى الرغم من االعتقاد الش���ائع بأن أجور عمال
البناء أقل من من الحد األدنى لألجور المطلوب تقاضيها لفتح
حساب مصرفي في قطر إال أن  3من أصل  10مقاولين الذين
ت���م إج���راء المقابالت معه���م يدفع���ون أجور عمالهم بواس���طة
الح���واالت المصرفي���ة ما يعني أن بإمكان المقاولين اس���تخدام
أعمالهم الخاصة كوسيلة إلقناع البنوك بالتعاون معهم.
ً
ً
محتم�ل�ا الضطراب وتأخير
مصدرا
 nيعتب���ر التأخ���ر في دفع األجور
ً
ً
كبيرا على العمالء ومستش���اري إدارة
خطرا
المش���اريع ويش���كل
المش���اريع .ويعان���ي المتعاق���دون الذين يت���م اعتباره���م أرباب
األعم���ال الرئيس���يين م���ن نق���ص التموي���ل م���ا يعن���ي أنهم ال
يس���تطيعون دف���ع رواتب عماله���م إال بعد دف���ع رواتب أصحاب
العم���ل أنفس���هم .ويعتم���د األس���لوب العادي ف���ي قطر على
أن يدف���ع المقاولون الرئيس���يون األجور فق���ط إلى متعاقديهم
بعد اس���تالمهم المبلغ م���ن العمالء والمعروف باس���م «الدفع
ً
ونظرا لألولوية العالية الممنوحة للتس���ليم في
عن���د القبض».
الوق���ت المحدد ف���ي الفترة التي تس���بق ع���ام  2022والمخاطر
المحتملة من التأخر في دفع األجور فيتوجب على عمالء القطاع
الع���ام التحق���ق بجدية حول كيفية اتخاذ التدابير الناجحة لتحس���ين
ً
وص���وال إل���ى سلس���لة المتعاقدي���ن .ويتوجب
تدف���ق األم���ول
ً
أيضا إدراج بنود صريح���ة في عقود المقاولين
عل���ى المقاولين
الرئيسيين إللزامهم بدفع أجور العمال العاملين عند المتعاقدين
وذلك في حال عدم قيام المتعاقدين بدفع أجورهم.

 nيج���ب عل���ى كافة عم�ل�اء القط���اع العام البح���ث بش���أن التدابير
ً
وص���وال إلى سلس���لة المتعاقدين
المحس���نة لتدف���ق األموال
والنظر في بنود العقود التي تلزم المقاولين الرئيس���يين بدفع
أج���ور العم���ال العاملين عن���د المتعاقدي���ن في حال ع���دم قيام
المتعاقدين بذلك.
 nيجب على المقاولين الرئيسيين إنشاء خط ساخن للعمال لتنبيه
جميع أصحاب المصالح حول تأخر المتعاقدين بصرف أجورهم.
 nيج���ب أن يكون دفع أج���ور العمال عن طري���ق الحوالة المصرفية
ً
ً
إلزامي���ا ليحص���ل العم���ال على الدلي���ل الالزم
أم���را
اإللكتروني���ة
إلثبات عدم حصولهم على أجورهم وللحصول على التعويض.
 nيجب على حكومة قطر اتخاذ التدابير الهادفة إلى ضمان إصدار
أصحاب العمل لشهادات عدم الممانعة للعمال الراغبين بتغيير
ً
ً
قويا ل���كل من المقاولين
حافزا
وظائفه���م؛ وس���يوفر هذا األمر
والمتعاقدي���ن لتحس���ين معاييره���م وإال س���يذهب العمال إلى
أصحاب العمل الذين يتم اعتبارهم أنهم أفضل منهم.
ً
ً
كامال بأمر مراقبة
توكي�ل�ا
ال يتوج���ب توكيل قطاع األعمال التجارية
أنشطة المقاولين والمتعاقدين ووكاالت التوظيف:
ً
ً
كبيرا في تنفيذ
دورا
 nيجب تعزيز دور وزارة العمل لتلعب الحكومة
قوانينه���ا وأنظمته���ا وتضيي���ق الخناق على الش���ركات المخالفة
للقانون وتسيء معاملة العمال.
 nيج���ب عل���ى حكومة قط���ر تحديد موقفه���ا مع ال���دول المصدرة
للعمال���ة والت���ي يعتمد اقتصادها بش���كل كبير عل���ى الحواالت
ً
أيضا
المصرفية التي يرس���لها العمال المغترب���ون ويجب عليها
الضغ���ط عل���ى ه���ذه الحكومات لتكثي���ف جهودها ف���ي مكافحة
الفساد واالستغالل في عملية التوظيف.

التوصيات األولية:
 nيجب على كافة عمالء القطاع العام في صناعة البناء اتباع نهج
مؤسس���ة قطر في إنشاء دائرة الرعاية العمالية إلجراء عمليات
التدقي���ق المنتظمة حول المقاولين والمتعاقدين والتي تهدف
نحو العمل فقط مع المقاولين الملتزمين بهذه المعايير.
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 .1المقدمة
ً
ً
استعدادا الستضافتها
ستبدا قطر في برنامج إنشائي جديد ضخم
كأس العالم في عام  .2022وتتش���ابه قطر مع دول الخليج األخرى
بأنها تعتمد في قوتها العمالية اإلنش���ائية على العمال المغتربين
ً
ونظ���را إلى حجم
القادمي���ن م���ن دول آس���يوية منخفض���ة الدخ���ل.
االس���تثمار المق���در بحوال���ي  200ملي���ار دوالر أمريك���ي على مدى
الس���نوات العش���ر القادمة س���تكون هناك حاجة لتوظيف 500000
عامل بناء إضافي.
وأبرزت دراسة أجرتها هيئة مراقبة حقوق اإلنسان (هيومن رايتس
ووت���ش) القضايا المتعلقة بمعاملة عم���ال البناء في قطر ،وفيما
يلي بعض هذه القضايا التي تعتبر عالية الخطورة:
 nسوء المعيشة وظروف العمل
 nانخف���اض األج���ور وع���دم دف���ع األج���ور ف���ي الوقت المح���دد أو
بالكامل
 nارتفاع الرس���وم التي يحتسبها وكالء التوظيف في الدول التي
تقوم بإرسال العمال المغتربين
 nإعط���اء وعود كاذب���ة إلى العمال حول الروات���ب والمزايا وطبيعة
العمل الذي يتوجب القيام به
 nقلة أو استحالة سبل اإلنصاف في حل القضايا

ويلخص هذا التقرير نتائج المرحلة األولى من المشروع البحثي الذي
يهدف إلى تقييم دور ومساهمة صناعة اإلنشاء (أي عمالء القطاع
العام والمقاولون الرئيسيون) في معالجة القضايا المذكورة أعاله.
ويستند التقرير إلى المقابالت المعمقة التي تم إجراؤها في قطر
في شهر يونيو/حزيران  2013مع  10مقاولين رئيسيين و 5ممثلين
لمستشاري إدارة المشاريع والذين يقدمون استشاراتهم إلى بعض
العمالء الرئيس���يين لحكومة قطر .وركزت المقابالت على «المعايير
اإللزامية في مؤسسة قطر والواجب على المقاولين والمتعاقدين
اتباعها في رعاية العمال المغتربين» والتي تم إصدارها في ش���هر
ً
أيضا مع عدد من األشخاص
أبريل/نيسان  .2013وأجريت مقابالت
الهامي���ن وغرفة تج���ارة وصناعة قطر ووزارة الداخلية (ش���عبة حقوق
اإلنسان) واللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان .ولم نتمكن من التحدث
مباش���رة مع العمال أو المتعاقدين ولك���ن ينبغي قراءة هذا التقرير
مع الدراسة الكبرى التي أجرتها منظمة العفو الدولية والتي تناولت
نف���س القضاي���ا من وجهة نظ���ر عمال البن���اء والش���ركات التعاقدية
الصغيرة التي تقوم بتوظيف عمال البناء
وتنس���ب العديد من المش���اكل التي تواجه العمال المغتربين في
قط���ر إلى نظ���ام الكفالة الذي يوفر األس���اس القانوني إلقامتهم
وعمله���م .ولقد تم انتق���اد هذا النظام على نطاق واس���ع لتقييده
حري���ة العم���ال في تغيير وظائفهم أو حتى ف���ي مغادرة البالد من

دون الحص���ول على إذن من كفالئه���م /أصحاب العمل ما يجعلهم
مقيدين وعرضة لالس���تغالل من أرب���اب العمل العديمي الضمير.
ولك���ن ال يمك���ن ل���وم الكفالة ح���ول كاف���ة القضايا المذك���ورة أعاله
فعل���ى س���بيل المث���ال ف���إن المش���اكل المتعلق���ة بالتوظيف هي
مش���اكل ناجم���ة م���ن هجرة العم���ال خ���ارج بالدهم والت���ي أصبحت
صناعة دولية رئيسية تش���رف عليها مكاتب التوظيف (االستقدام)
العديم���ة الضمي���ر وذلك باس���تغاللهم نقطة عدم المس���اواة في
حصول العامل المحتمل وأصحاب العمل على المعلومات.
وال تعتب���ر المش���اكل األخرى مث���ل التأخر في دفع األجور مش���اكل
فري���دة م���ن نوعها ف���ي قطر ولكنها مش���اكل متأصل���ة في هيكل
وتش���غيل صناعة البن���اء في جميع أنح���اء العال���م .واتخذت حكومة
ً
عددا م���ن التدابير اإللزامية لضمان الت���زام المقاولين بمعايير
قط���ر
العم���ل الدولي���ة بالنس���بة للعم���ال العاملي���ن لديهم في مش���اريع
البن���اء .ولقد أقرت حكومة قط���ر مواصفات البناء القطرية الصادرة
ف���ي ع���ام  2010وقانون العمل القطري رق���م  14الصادر في عام
 2004والمراسيم الوزارية المختلفة .ويعتبر سن القوانين الخطوة
األولى ،ويعتبر ضمان االلتزام بقوانين ولوائح العمل في صناعة
البناء ذات سالس���ل المتعاقدين الطويلة التحدي األكبر وال يقتصر
هذا التحدي على قطر وحدها.
وتمتل���ك منظمة مهندس���ون ضد الفق���ر الخبرة في ه���ذا المجال.
وأوصلتن���ا خبرتن���ا إل���ى االعتق���اد بوج���ود دور أساس���ي ل���كل م���ن
عم�ل�اء القط���اع الع���ام وش���ركات البناء الدولي���ة والذين ه���م مدراء
المش���اريع والمقاولي���ن الرئيس���يين في قطر يس���تطيعون القيام
به في مس���اعدة الحكومة على تحس���ين االمتث���ال بقوانين العمل
وتحس���ين ظروف عمال البناء المغتربين .ويس���تطيع العمالء اختيار
المقاولين الرئيس���يين وتوظيف فقط المقاولين الذين يستوفون
المعايي���ر المطلوب���ة .ويتحم���ل المقاولون الرئيس���يون مس���ؤولية
الصح���ة والس�ل�امة في مواق���ع البناء والق���درة عل���ى التأثير على
المتعاقدي���ن والق���درة عل���ى توظي���ف المتعاقدي���ن القادرين على
االلت���زام بالمعايير المناس���بة .ويهت���م المقاول���ون الدوليون بالرأي
الع���ام ويحرصون على تجنب الدعاية الس���لبية واالتهام بالس���لوك
االستغاللي.
ووجدن���ا خ�ل�ال الزيارة األول���ى لقطر ف���ي فبراير/ش���باط  2013أن
مؤسس���ة قطر هي م���ن أكبر العمالء في صناع���ة البناء وتفكيرها
مماث���ل لتفكيرن���ا .ولق���د ش���كلت مؤسس���ة قط���ر مجموع���ة كبيرة
م���ن الخب���راء وتق���وم بمعالجة التح���دي المتمثل في وض���ع معايير
واس���تراتيجية للعم���ل م���ع المقاولي���ن لتحس���ين رفاه عم���ال البناء.
ووقع���ت مؤسس���ة قطر ف���ي ش���هر أكتوبر/تش���رين األول 2012
ميث���اق رعاي���ة العم���ال المغتربي���ن الذي س���لط الض���وء على بعض
المبادئ األساس���ية لمعاملة العمال ُ(انظر الصندوق  .)1ونش���رت
ً
ً
مفص�ل�ا عن المعايي���ر المتوقعة
تقري���را
ف���ي أبريل/نيس���ان 2013
ونهجه���ا في تنفيذها .وس���مح توقيت هذه التط���ورات بأن نعتمد
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مقترحات مؤسس���ة قطر في أبحاثنا واستخدامها لتركيز مناقشاتنا
مع المقاولين ومديري المشاريع.
وأجرين���ا مقاب�ل�ات معمق���ة بي���ن ش���هري فبراير/ش���باط ويوني���و/
ً
حاليا أو يقدمون
حزيران  2013مع  10مقاولين رئيس���يين يعملون
عطاءاته���م للمش���اريع الكب���رى ف���ي قط���ر .وكان اله���دف من هذه
المقاب�ل�ات الحص���ول على فه���م عمي���ق للتحديات العملي���ة التي
تواجه المقاولين الرئيس���يين في مراقبة وتنفيذ معايير العمل عبر
ً
أيضا مقابالت مع ممثلي  5استشاريين
سالسل التوريد .وأجرينا
إلدارة المش���اريع المس���ؤولين ع���ن إدارة المش���اريع والبرامج نيابة
عن العمالء الرئيس���يين لحكومة قطر وتقديم المش���ورة لعمالئهم
فيم���ا يتعل���ق بالعق���ود واإلج���راءات المناس���بة .وأجري���ت جمي���ع
المقابالت على أس���اس عدم الكش���ف عن هوية األشخاص الذين
ً
أيض���ا مع خمس���ة
أجري���ت المقاب�ل�ات معه���م .وأجرين���ا مقاب�ل�ات
أشخاص هامين آخرين وعدد من المؤسسات العامة بما في ذلك

غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة الداخلية (ش���عبة حقوق اإلنس���ان)
واللجن���ة الوطني���ة لحقوق اإلنس���ان – التي تكرمت بتس���هيل بحثنا
ف���ي الدوح���ة .ونحن ممتنون لجميع األش���خاص الذي���ن كانوا على
اس���تعداد لتب���ادل خبراتهم ورؤاه���م معنا ودعوته���م للتعليق على
مس���ودة ه���ذا التقري���ر .وعل���ى الرغ���م من ذل���ك فس���تبقى جميع
التفس���يرات لكافة المعلومات التي تم جمعها بصفتها تفس���يراتنا
الخاصة.
ً
ملخصا لبعض
وينقسم التقرير إلى ثالثة أقسام .ويضم القسم 2
الس���مات الرئيس���ية للمعايير اإللزامية في مؤسسة قطر ونهجها
ً
مزيدا من التفاصيل عن المقاولين
في التنفيذ .ويضم القس���م 3
الذي���ن أجري���ت المقابالت معهم ومعظم النتائج المس���تخلصة من
المقابالت .ويتضمن القسم  4المزيد من المناقشات واالهتمام
بقضايا التوظيف والدفع الفوري لألجور .ويحتوي القس���م  5على
ملخص الستنتاجاتنا.
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 .2نهج مؤسسة قطر
تأسس���ت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في عام
 1995كمنظمة غير ربحية تهدف إلى التنمية البش���رية واالجتماعية
واالقتصادي���ة في قطر من خالل التعليم والبحث .وتس���عى إلى
جع���ل قطر دولة متطلعة نح���و التغير اإلنتاجي ف���ي المنطقة وأن
تك���ون ق���دوة يحتذى به���ا في المجتم���ع الدولي الواس���ع .ولتحقق
المؤسس���ة هدفها فإنها تمتلك برامج في ثالثة مجاالت أساسية
وهي :التعليم والعلوم والبحوث وتنمية المجتمع.
وتعتب���ر مؤسس���ة قط���ر من أكب���ر العمالء ف���ي صناعة البن���اء وتم
نش���ر «المعايي���ر اإللزامية الواجب عل���ى المقاولي���ن والمتعاقدين
االلتزام بها لرعاية العمال المغتربين» والصادرة عن مؤسسة قطر
(والمعروفة باس���م المعايير) في ش���هر أبريل/نيسان  2013وتحدد
ه���ذه المعايير المتطلبات اإللزامية الواجب أن يلتزم بها المقاولون
والمتعاقدون عند تنفيذ أعمال البناء العائدة لمؤسسة قطر .وتعتبر
هذه المعايير نتيجة جهد تعاوني بذله أعضاء لجنة العمل والمؤلفة
من الخبراء الدوليين وممثلين عن مؤسسة قطر والشركات التابعة
لها ولجنة قطر  2022العليا .Q22
وصف���ت المعايير باعتباره���ا مبادرة نحو الرعاي���ة وتهدف إلى تعزيز
ج���ودة حياة العم���ال المغتربين والحد من ممارس���ات التوظيف غير
العادل���ة .وته���دف المعايير إل���ى ضمان حقوق العم���ال في جميع
ً
ووصوال إلى
ابت���داء م���ن لحظة توظيفه���م
مراح���ل دورة هجرته���م
ً
لحظ���ة مغادرته���م إل���ى بلدانهم األصلي���ة .وتأمل مؤسس���ة قطر
ً
نموذجا نحو
أن يعتم���د العم�ل�اء اآلخرون ه���ذه المعايير وأن تك���ون
المعاملة األخالقية للعمال على الصعيد الوطني.
وتعتم���د هذه المعايي���ر على قانون العمل القط���ري ولكنها تحتوي
على عدد من المواضيع التي لم يتطرق إليها القانون وهي:
ً
أوال :تحتوي على المزيد من التفاصيل حول المعايير المتوقعة
n
برفاه العمال بما في ذلك السكن واإلطعام والمواصالت من
وإلى موقع البناء وما إلى ذلك .وخصصت المعايير  16صفحة
من أصل  50لمعالجة معايير اإلسكان فقط.
ً
ثانيا :تش���ير المعايير إلى عدد من المعايير واالتفاقيات الدولية
n
التي وقعتها قطر والتي لم يتم تطبيقها في القانون الوطني
وأهمه���ا «وجوب حص���ول العمال على أجر متس���او لقاء العمل
المتس���اوي بغ���ض النظ���ر عن الجنس���ية أو الجن���س أو العرق أو
األصل أو الديانة أو الوضع القانوني».

ً
رابعا :يتحمل المقاولون الرئيسيون مسؤولية االلتزام مع كافة
n
المعايي���ر ع���ن طريق دم���ج المعايير ف���ي جمي���ع االتفاقيات مع
المتعاقدين.
أهم جوانب معايير مؤسس���ة قطر ه���ي التدابير المقترحة لضمان
االلت���زام الفعل���ي بالمعايي���ر .ويعد نهج مؤسس���ة قط���ر في هذه
ً
مش���ابها لنهجن���ا كم���ا ه���و مبي���ن ف���ي المقدم���ة :وهو
المس���ألة
استخدام س���لطاتها الهائلة بصفتها المش���تري لخدمات البناء في
اختي���ار ش���ركائها التجاريين بحذر وعلى أس���اس التزامه���م بالمعايير
والمحافظ���ة فقط على خدمات الش���ركاء التجاريي���ن الذين يلتزمون
ً
فع�ل�ا به���ذه المعايير وكذل���ك «االلت���زام بالميثاق وكاف���ة القوانين
ً
ً
مس���بقا الختيار المقاولين الرئيس���يين
ش���رطا
ذات الصلة باعتبارها
والمحافظ���ة عليه���م» .ولتحقي���ق المراقب���ة والتصني���ف الفع���ال
للمقاولين ستنشئ مؤسسة قطر شعبة إدارة رعاية العمال الجدد
(الموجودة تحت قس���م الصحة والس�ل�امة واألم���ن والبيئة) إلجراء
عملي���ات التدقيق المنتظمة حول الرعاية .ويتوجب على المقاولين
والمتعاقدي���ن توظيف عدد كبير م���ن الموظفين وإجراء تدقيقاتهم
الذاتية حول الرعاية.
يعتبر اس���تخدام اإلجراءات الش���رائية وش���روط العقد للضغط على
المقاولي���ن وس���يلة كف���ؤة لتأمين أكبر ق���در من االلت���زام بالقانون
والمعايير .وكان الس���ؤال الرئيس���ي عند نش���ر المعايير :هل سيتم
تطبيق معايير مؤسس���ة قطر على مش���اريع مؤسس���ة قطر فقط
أم ه���ل س���يعتمد عمالء القطاع العام اآلخ���رون على هذه المعايير
وقب���ول المس���ؤولية في مراقبة م���دى التزامهم به���ا؟ وعند كتابة
ه���ذا التقرير بدا من المرجح اعتماد أكبر عمالء القطاع العام لمعايير
مؤسس���ة قطر (بما في ذلك هيئة قطر  22العليا وش���ركة س���كك
الحدي���د القطرية و«أش���غال») إما بش���كل كلي أو جزئ���ي وبالتالي
فمن المحتم���ل أن تصبح هذه المعايير هي المعايير العامة لجميع
أعم���ال البن���اء في القطاع العام القط���ري .وال يزال غير واضح مدى
اس���تعداد عم�ل�اء القط���اع الع���ام اآلخري���ن إلنش���اء إدارات الرعاي���ة
لمراقبة األداء واس���تخدام م���دى التزام المقاولي���ن بمعايير الرعاية
كعامل في اختيار ش���ركائهم التجاريين (ما يعني دمج أداء المقاول
ضمن فئة التأهيل األولي والحصول على العطاء) .ويوجد س���ؤال
آخر عما إذا كان سيس���مح حجم أعمال البناء المخطط القيام بها بأن
يحصل العمالء على نسبة من حرية االختيار في تعيين مقاوليهم
أم ال .وسيتم تناول هذه المواضيع في ختام التقرير.

ً
ثالث���ا :تن���ص المعايي���ر عل���ى «المب���ادئ األخالقي���ة للتوظيف»
n
والتي تش���تمل على وج���وب حظر البالد المص���درة للعمال من
احتساب رس���وم توظيف العمال من العمال أنفسهم .وتوجب
هذه المبادئ على أصحاب العمل أن يدفعوا أية رس���وم دفعها
العم���ال ف���ي قط���ر أو ف���ي الخ���ارج وتعويضهم عن أي���ة إخالل
بشروط العقد بعد وصولهم إلى قطر.
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 .3نظرة عامة على نتائج المقابلة
تض���ع معايي���ر مؤسس���ة قط���ر مس���ؤولية كبي���رة عل���ى المقاولين
الرئيس���يين (وقال معظمهم إنه لم تتم استش���ارته عند وضع هذه
المعايير) ولذلك قررنا اختبار ردود أفعالهم .وأجريت مقابالت لخدمة
ً
حاليا في مش���اريع
ه���ذا البحث مع  10مقاولين رئيس���يين يعملون
في قطر وأجريت  9مقابالت من أصل  10في ش���هر يونيو/حزيران
بينما تم إجراء مقابلة واحدة في ش���هر فبراير/شباط .وأجريت غالبية
المقابالت ( 8مقابالت من أصل  )10مع الرئيس التنفيذي أو المدير
الع���ام أو (في حالة واحدة) المدير التجاري .وتم إحضار مدراء الموارد
البشرية في ثالث من هذه المقابالت .وأجريت مقابلتان مع مدراء
الموارد البشرية فقط وطلب أحد المدراء وجود المستشار القانوني
للشركة في المقابلة .وأجريت جميع المقابالت وجها لوجه فيما عدا
مقابلة واحدة أجريت عن طريق المراسلة.
وأجريت المقابالت مع شركات دولية كبرى ذات عمليات تجارية في
جميع أنحاء الخليج والبلدان األخرى بنسبة  9مقابالت من أصل .10
وتم إدراج خمس من أصل تسع شركات في قطر بصفتها شركات
محدودة المس���ؤولية (ويملك فيها الش���ريك القطري نسبة %51
من األس���هم) وتعمل الش���ركات األربع األخرى ف���ي قطر بصفتها
ً
فروع���ا لش���ركات دولي���ة .وكان خمس���ة م���ن المقاولين م���ن بلدان

أوروبي���ة مختلف���ة بينم���ا كان المقاول���ون اآلخرون م���ن تركيا وعمان
والهند وأس���تراليا .وكانت ش���ركة المقاوالت العاش���رة هي ش���ركة
قطري���ة مملوك���ة بنس���بة  .%100ولم نتمكن من ضمان مش���اركة
ش���ركات المقاوالت الكورية أو الصينية ضمن هذه الدراسة والذي
ً
ً
خطيرا على الرغم من الدور المتزايد الذي قد يقوم
إغفاال
ق���د يعد
به هؤالء المتعاقدون في المستقبل.
وأجري���ت مقاب�ل�ات م���ع قائمة من األس���ئلة ح���ول قضاي���ا العمل.
وطلب من األش���خاص الذين أجريت المقابالت معهم أن يش���رحوا
عملي���ات التوظيف التي يقومون بها والصعوب���ات التي واجهتهم
ً
وأيا من معايير مؤسس���ة قطر التي يش���عرون بأنهم قادرون على
االلتزام بها على أرض الواقع ً
وأيا من هذه المعايير التي قد تسبب
لهم إش���كالية .وطلبنا منهم اقتراح أي إج���راءات أخرى يمكن اتخاذها
لتحسين ظروف العمال المغتربين .وكان السؤال األساسي الموجه
لبحثنا هو أي جانب من جوانب معايير مؤسسة قطر التي يستطيع
العمالء والمقاولون مراقبتها وتنفيذها على أرض الواقع؟ وأي من
المعايير التي قد تتطلب الحصول على إجراء حكومي مباشر؟
ط���رح المقاول���ون النقاط الرئيس���ية المذكورة في هذا القس���م مع
األخذ بوجهات نظر مستشاري مدراء المشاريع .وتعتبر التصريحات
المدرجة والمكتوبة بالخط المائل في بقية هذا القس���م اقتباسات
مأخوذة من األشخاص الذين أجريت المقابالت معهم.

 1.3النتائج العامة
أجري���ت المقاب�ل�ات م���ع جميع المقاولي���ن في ش���هر يونيو/حزيران
 2013وذل���ك بع���د إلقائهم نظرة على معايير مؤسس���ة قطر حيث

أدرك معظمه���م محاولة مؤسس���ة قط���ر معالجة القضاي���ا وكانوا
يتوقعون إصدار وثيقة المعايير.
ورحب الجميع بمعايير مؤسسة قطر بشكل عام وأدرك المقاولون
بأن���ه يتوجب عليها المس���اهمة في تحس���ين معايير العمل .ولفت
أح���د األش���خاص الذي أجري���ت المقابالت مع���ه انتباهن���ا إلى مدى
التش���ابه م���ا بي���ن النه���ج المقترح من قبل مؤسس���ة قط���ر والنهج
المعم���ول به في ش���ركة تنمية الس���ياحة واالس���تثمار ف���ي جزيرة
الس���عديات في أبو ظبي ،ولقد اش���تركت ش���ركته في هذا النهج
ً
ً
ً
قائال :إنها معايير جيدة
إيجابيا .وعلق شخص آخر
تأثيرا
وشعر بأن له
وكان يتوجب تنفيذها قبل  100سنة .وعبر جميع األشخاص الذين
أجريت المقابالت معهم عن التزامهم بمعايير العمل العالية .وقال
بعضهم بأنهم ملتزمون بالفعل بمعايير مؤسس���ة قطر .وتشتمل
المجاالت الرئيسية لاللتزام بهذه المعايير على ما يلي :وجود إدارة
الموارد البش���رية المس���ؤولة عن العديد من جوانب رعاية العمال،
وتوظي���ف م���دراء المخيم���ات لتفق���د ظ���روف معس���كرات العمل،
وإنش���اء لج���ان الرعاية المش���تركة الت���ي تضم ممثلين ع���ن العمال
والذي���ن يتم انتخابهم من قبل زمالئهم ،وإجراء المكاتب الرئيس���ية
الدولي���ة عمليات التدقي���ق المنتظمة على معايير العمل بالنس���بة
الثني���ن من المقاولي���ن .وأجمعوا بأن لديهم إج���راءات صارمة حول
اختيار المتعاقدين ووكالء التوظيف ،ولكن أقر اثنان من المقاولين
الذين يدعون بأنهم األفضل في السوق بأنه ال يزال لديهما مجال
ً
جهودا جادة لرفع مس���توى
لتحس���ين ممارس���اتهما وبأنهما يبذالن
عملهما.

 1.1.3مكان اإلقامة
وتم التوصل إلى اإلدراك بأنه ال يمكن أن يحدث التغيير بين عشية
وضحاه���ا ولكن يجب أن يك���ون على مراحل .وهذا ه���و الحال فيما
يتعل���ق برفع مس���تويات م���كان اإلقامة وقد يس���تغرق ه���ذا األمر
فترة زمنية طويلة (وقدر المقاولون ومستش���ارو مدراء المش���روع
بأنها قد تس���تغرق س���نتين عل���ى األقل) للتغلب عل���ى العديد من
العقب���ات (اإلج���راءات واألرض وما إل���ى ذلك) لبناء م���كان اإلقامة
ال�ل�ازم ضمن الج���ودة والكمية المطلوب���ة .وتكمن اإلش���كالية عند
األخ���ذ بعي���ن االعتبار متطلبات س���كن العمال م���ن المتعاقد وذلك
ً
حاليا ف���ي بعض
عن���د النظ���ر إل���ى المس���تويات الس���يئة المتبع���ة
المخيم���ات اإلس���كانية .وقرر أح���د المقاولين بفع���ل تقرير منظمة
مراقبة حقوق اإلنس���ان التفتيش على المخيمات اإلسكانية لعمال
شركاء الشركة والمتعاقدين في المشاريع المشتركة واعترف بأنه
صدم بمشاهدة هذه المستويات السيئة .ووافق مستشارو إدارة
المش���اريع الذي���ن أجري���ت المقابالت معهم بأنه���م مدركون لوجود
هذه القضية .ولقد حصلت ش���ركة س���كك الحديد القطرية بالفعل
على أرض لبناء مخيمات إس���كانية للعمال العاملين في مش���اريع
المت���رو ولكن س���يتم تخصي���ص أماكن اإلقامة فقط للش���ركاء في
المشاريع المش���تركة ومن غير المحتمل أن تؤوي العمال العاملين
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ً
عددا من المش���اريع
تح���ت إم���رة المتعاقدي���ن .وتمتلك «أش���غال»
الصغي���رة والت���ي ال يتوق���ع م���ن المقاولي���ن فيه���ا بن���اء مخيم���ات
جدي���دة .ومع ذل���ك يجب بن���اء المخيمات ولكن يبقى الس���ؤال من
دون إجابة :من المسؤول عن بناء هذه المخيمات؟ ويعتقد العديد
من األش���خاص الذي���ن أجريت معهم المقابالت بأن���ه يتوجب على
الحكومة توفير هذه المخيمات.

 2.1.3من سيقوم بدفع التكاليف؟
ً
أيضا مقابل المعايي���ر العالية .ويطالب المقاولون
ويتوج���ب الدفع
بأنه يتوجب تغطية تكاليفهم اإلضافية فيما يتعلق بالنقاط الواردة
ف���ي معايي���ر مؤسس���ة قط���ر ولم ت���رد ف���ي القانون (مث���ل مكان
اإلقام���ة وإنش���اء وتعزيز دائ���رة الرعاية) .ولكن لم يتم تس���عير هذه
النقاط وهناك ش���كوك واس���عة النطاق فيما إذا س���يكون العمالء
مستعدين لدفع التكلفة الحقيقية للمعايير المحسنة أم ال .ويتمتع
العم�ل�اء القطري���ون بس���معة جي���دة فيما يخ���ص إج���راء الصفقات
الصعبة والتي يكون فيها الس���عر هو العامل الرئيس���ي في منح
ً
دوما على تخفيض األس���عار .واقترح أحد
العقود ويت���م التفاوض
األش���خاص الذين أجريت المقابلة مع���ه :الحكومة قادرة على إيجاد
األس���عار الرخيصة حت���ى عن طريق تعيين المق���اول الذين ال يلبي
المعايي���ر المطلوب���ة .ويعتقد المقاولون بأن العمالء يس���تخدمون
أرخص األس���عار المقدمة من قبل المقاولين الصينيين والكوريين
باعتبارها القاعدة السعرية التي يتم التفاوض عليها مع المقاولين
ً
قائال :نحن نهتم بالعاملين
اآلخرين لتخفيض األسعار .وعلق أحدهم
لدينا ولكننا ال نريد أن يتم اس���تبعادنا من العملية الش���رائية نتيجة
ً
ارتف���اع مصاريفن���ا .والحظ أحدهم
قائال :إن���ه يوجد ثمن لكل عنصر
م���ن عناص���ر الرعاي���ة وبالتالي يتوجب عل���ى العمالء تقدي���ر معايير
العمل وأن يكونوا مستعدين للدفع لقاء ذلك.

 3.1.3السيطرة على المتعاقدين
ومن الممكن قيام بعض المقاولين الرئيس���يين بالتطبيق الفعلي
لمعايير التوظيف (فيما يتعلق بس���اعات العمل واألجور والس���كن)
حسب متطلبات قانون العمل .وتضيف معايير مؤسسة قطر بأنه
يتوجب على المقاولين الرئيس���يين طل���ب التزام جميع متعاقديهم
به���ذه المعايير ودمج المعايير في االتفاقي���ات التعاقدية .وتتعلق
مس���ألة رئيس���ية بدرج���ة الرقاب���ة اإلداري���ة العملية الت���ي يمكن أن
يقوم بها المقاولون الرئيس���يون وممارس���تها عل���ى متعاقديهم.
وق���ال المقاول���ون إنه���م يس���يطرون س���يطرة كاملة على ش���روط
توظي���ف موظفيه���م والعم���ال .ولك���ن ال يمتلكون س���يطرة كاملة
على ش���ركائهم في المشاريع المش���تركة حيث ال يتم الكشف عن
الرواتب أو عقود التوظيف المس���تخدمة لموظفي الشركاء .وأصر
المقاولون على أن ليس لديهم أي س���يطرة عملية على ممارسات
التوظي���ف الت���ي يتبعها المتعاق���دون أو على العق���ود المبرمة ما
بي���ن المتعاقدي���ن وموظفيه���م .وعلى ح���د قول أح���د المقاولين:

إن ش���روط توظيف العم���ال العاملين تحت إم���رة المتعاقدين هي
خارجة عن نطاق سيطرتنا المباشرة.
يستطيع المقاولون ممارسة بعض السيطرة من خالل المشتريات
والعقود واختيار ش���ركائهم ومتعاقديهم بعناية (وهو نفس النهج
ال���ذي اعتمدت���ه مؤسس���ة قطر في اختي���ار المقاولين الرئيس���يين)
ودم���ج المعايير المطلوبة ف���ي اتفاقياتها التعاقدي���ة .وقال جميع
المقاولي���ن الذين أجري���ت المقابالت معهم إن لديهم عملية تأهيل
صارم���ة لتعيين المتعاقدين ،وقال البعض اآلخر إنه تربطه عالقات
طويل���ة األمد م���ع المتعاقدين في قط���ر الذين يلب���ون متطلباته.
ولك���ن حذر بعض المقاولي���ن بأنه قد تكون معايير المتعاقدين أقل
بكثي���ر من الحد األدنى وس���يكون م���ن الصعب رفع ه���ذه المعايير
لتص���ل إلى المس���توى المقبول .والحظ أح���د المقاولين بأنه توجد
بع���ض الش���ركات المحلية الت���ي لديها موارد و ق���درات ولكن يوجد
فرق شاس���ع بين معاييرها ومعاييرنا .ويمكن تش���جيعهم لتحسين
معاييره���م ولك���ن الش���ركات التعاقدية هي ش���ركات صغيرة ومن
الصع���ب إجباره���ا على االس���تثمار ف���ي رفاه عماله���م وذلك لعدم
معرفتهم ما إذا كانوا سيحصلون على عقد آخر أم ال.

 4.1.3سلسلة اإلمداد الممتدة
وتوجد مش���كلة كبيرة أخرى حيث الحظ قرابة نصف عدد المقاولين
وعدد من مديري المش���اريع بأن سلس���لة اإلمداد ممتدة ويصعب
إيج���اد المتعاقد الجيد .فه���م يحاولون اختيار األفض���ل :ولكن كيف
يمكن���ك اختيار المتعاقد الجيد على الرغم من قلة عددهم وبالتالي
ال يوج���د لديك أي مكان آخ���ر تذهب إليه للبحث عن المتعاقد الجيد؟
وحت���ى ف���ي حال وجود بع���ض القدرات في الوق���ت الحالي إال أن
هذا األمر س���يتغير وس���توجد صعوبة في اختي���ار المتعاقدين في
المس���تقبل .وقد يت���م إدراج المتعاقدين الضعيف���ي األداء ضمن
القائمة الس���وداء المخصصة للمش���اريع المس���تقبلية ولن يسمح
لهم بالعودة إلى المشروع بعد ذلك.
وم���ع زيادة حج���م العمل فقد يواج���ه كبار العم�ل�اء معضلة مماثلة
تتمثل بقلة عدد المتعاقدين ذوي الخبرة العالية لالختيار من بينهم
المتعاقد الرئيس���ي .ويمتلك المقاولون الدوليون معايير مختلفة
حول معاملة العمال والتي تعكس الظروف والممارسات المتبعة
ف���ي صناعة البناء ف���ي بالدهم .وذكر أح���د المقاولين أن األفضل
س���يحاولون االنصي���اع م���ع المعايي���ر المطلوب���ة وتلبي���ة توقع���ات
العم�ل�اء ولكن س���يقوم الكثي���رون بتقديم وعود كالمي���ة من دون
أي تطبي���ق .واقت���رح مق���اول آخ���ر أن التغيير الحقيق���ي الذي يمكن
القيام به هو فقط عندما تتولى الحكومة المتابعة الكاملة وتطالب
بتلبي���ة معاييرها ...واس���تمرار عم�ل�اء الحكومة بتعيي���ن المقاولين
عل���ى الرغم م���ن معرفتهم بع���دم تلبيتهم معاييره���م الخاصة من
ش���أنه إفس���اد النظام برمته .وأشار اآلخرون إلى أنه ال يعد الوضع
ً
مس���اعدا بسبب الممارس���ات الحالية للعمالء القطريين والمتمثلة
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في وضع أس���ماء أكبر المقاولين ضمن القائمة الس���وداء بس���بب
عدم تلبيتها جداول التس���ليم الزمنية الصارمة وليس لعدم التزامها
بقواني���ن العم���ل .ويص���ر المقاولون عل���ى أن العم�ل�اء يتوقعون
إنج���از العم���ل الذي يس���تغرق عادة خمس س���نوات خالل س���نتين.
وأكد مستش���ارو مدراء المشاريع بأنهم سيواصلون التشديد على
ً
مس���تقبال :وأبدى أحد
عام���ل الوقت وس���يركزون على حجم العمل
ً
قائال :إنه عند إحراز المشاريع
مستش���اري مدراء المشاريع مالحظة
الكبرى التقدم في العمل سيتم التغاضي عن المخاوف المتعلقة
برفاه العمال.
ويوج���د العديد من الجوانب الرئيس���ية في المعايي���ر التي يعتبرها
ً
تحديا من نوع خاص .ولقد تم تحديد النقاط التي تشكل
المقاولون
نقاط التحدي بالنسبة للمقاولين الرئيسيين فيما يتعلق بمقترحات
مؤسس���ة قط���ر وتليها نقطة واحدة تتعلق بدف���ع األجور والتي لم
يتم التوسع بخصوصها بالقدر الكافي.

 2.3التوظيف
يسمح لجميع المقاولين في المشاريع الحكومية بتوظيف العمال
من خارج البالد بغض النظر عما إذا كان لديهم ش���ركاء قطريون أم
ال ،مم���ا يعني أنه س���يكون المق���اول هو صاحب العم���ل والكفيل
ولي���س م���ن الضرورة أن يك���ون الكفي���ل قطري الجنس���ية ويتوجب
عل���ى المقاولي���ن التس���جيل م���ع وزارة العم���ل ليكون���وا مؤهلي���ن
لطل���ب الحص���ول عل���ى تصاري���ح العمل .ويق���دم المقاول���ون عادة
طلب الحصول على عدد من تأش���يرات الس���فر (فيزا) يحتوي على
الجن���س والجنس���ية وتخص���ص العم���ال المطلوبين .وق���ال العديد
م���ن المقاولين الذين أجري���ت المقابالت معهم إن الخيار األول هو
إعادة توظيف العمال الحاليين في مش���اريع جديدة في قطر ولكن
عندم���ا يحتاجون لتوظيف عمال جدد م���ن خارج البالد يلجأون لوكالء
التوظيف .والخيار البديل هو االس���تفادة من وكاالت توريد العمال
المختلف���ة الموج���ودة في الدوحة ولكن ه���ذا الخيار مكلف وعادة ال
يمل���ك العمال الذين توفرهم هذه ال���وكاالت المهارات المطلوبة.
ويعتمد بع���ض المقاولين على وكاالت توريد العمال ،ولكن أخبرنا
المقاول���ون الذين أجري���ت المقابالت معهم بأنهم ال يس���تخدمون
وكاالت توري���د العم���ال إال في حاالت الطوارئ حي���ث قال أحدهم:
يفضل تجنب وكاالت توريد العمال.
ويجد المقاولون صعوبة كبرى في السيطرة على مجال التوظيف
حتى عند توظيف الموظفين الذين يعملون تحت إمرتهم مباش���رة
وعادة ما يلجأون لوكاالت التوظيف .سأل أحد المقاولين :من الذي
يس���تطيع الس���يطرة على ممارس���ات التوظيف؟ نحن نجد صعوبة
في السيطرة على توظيف موظفينا العاملين تحت إمرتنا مباشرة
وبالتالي فمن المستحيل السيطرة على توظيف عمال المتعاقدين
معن���ا .ولخدم���ة أه���داف المقاولي���ن الخاص���ة ف���ي التوظيف قال
المقاول���ون إنه���م يتعامل���ون فق���ط م���ع وكاالت التوظي���ف ذات

الس���معة الجيدة ويوضحون المعايير التي يتوقعونها ،وبإمكانهم
ً
أيضا .ولكن ال يزال بعض الوكالء
إل���زام المتعاقدي���ن بالقيام بذلك
غير ملتزم بهذا األمر ويصعب تحديد عدم االلتزام حيث اشتكى أحد
ً
قائال :يوظف الوكالء العدي���د من الموظفين الفرعيين
المقاولي���ن
وبالتالي فمن المستحيل معرفة األمور التي يقومون بها وتحديد
وضعهم وبخاصة إذا كان مقرهم في مكان بعيد للغاية.
ويحت���وي الصندوق  1مبادئ التوظيف األخالقية لمؤسس���ة قطر.
وتق���ر معايير مؤسس���ة قط���ر بأنه يتوجب عدم تحم���ل أي عامل أي
مصاريف س���واء ف���ي قطر أو في الدولة المرس���لة ويتوجب على
المقاولين دفع جميع التكاليف التي تم احتس���ابها من العمال إلى
حس���اب العمال أنفس���هم .وق���ال جمي���ع المقاولين الذي���ن أجريت
المقاب�ل�ات معهم إنهم يدفعون كاف���ة التكاليف المصاحبة لعملية
التوظي���ف ولكنه���م ال يس���تطيعون التأك���د فيم���ا إذا طل���ب وكالء
التوظي���ف م���ن العمال دفع أية رس���وم .وعالوة عل���ى ذلك وفي
حال دفع العمال أية رسوم فمن النادر أن يتم إعطاؤهم إيصاالت.
ً
نموذجا
وطلب���ت إحدى الش���ركات بأن يوقع كافة الموظفي���ن الجدد
يقرون فيه بأنهم لم يدفعوا أية رس���وم لوكاالت التوظيف ،ولكن
عل���ى أرض الواق���ع ال ي���زال العدي���د منهم يدفع هذه الرس���وم ثم

الصندوق  – 1مبادئ التوظيف األخالقية
لمؤسسة قطر
1 .1عدم احتس���اب رسوم التوظيف أو الرسوم اإلدارية من
العاملين
2 .2يج���ب إع�ل�ام العم���ال ح���ول بن���ود وش���روط توظيفهم
ومخاطر الصحة والس�ل�امة المصحوب���ة قبل توظيفهم
في قطر وترجمتها إلى اللغة التي يستطيعون فهمها
3 .3يتوج���ب اس���تالم العم���ال نس���خة موقع���ة م���ن ع���رض
توظيفه���م األصل���ي ويج���ب أن تك���ون ه���ذه النس���خة
مترجم���ة إلى اللغة التي يس���تطيع العامل فهمها قبل
توظيفهم في قطر
4 .4يتوجب إعالم العمال بحقوقهم ومسؤولياتهم بموجب
القانون قبل توظيفهم في قطر
5 .5ال يتوج���ب عل���ى العمال توقيع العق���د المخالف لعرض
التوظيف األصلي الذي اطلعوا عليه في بالدهم
6 .6ال يتوج���ب أن يطلب صاحب العم���ل أو وكالة التوظيف
(المحلي���ة أو الخارجية) بأن يش���ارك العم���ال في أي نوع
من أنواع المدفوعات اإلجبارية أو اإللزامية لدفع رسوم
التوظيف أو الرسوم اإلدارية
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ً
خوفا من أن ال تعرض عليه���م الوكاالت أية وظيفة .وقال
ينك���رون
أح���د المقاولي���ن الذي���ن لديهم خبرة ف���ي تعويض العم���ال مقابل
الرس���وم المدفوع���ة إن العمال يخافون عادة اإلق���رار بأنهم دفعوا
الرس���وم بس���بب عملية التخويف التي يمارس���ها وكالء التوظيف.
وبح���ث أح���د المقاولين ع���ن كيفية تدقي���ق وكالء التوظي���ف الذين
يستخدمهم لضمان عدم دفع العمال أية رسوم ولكن لم يجد هذا
المق���اول أي حل مجد لهذه المس���ألة .وهذه قضي���ة معقدة للغاية
ً
نظ���را لترخيص بعض الدول المرس���لة للعمال (بما في ذلك الهند)
إل���ى الخلي���ج دفع هذه الرس���وم ولقد حددت حكوم���ات هذه الدول
قيمة الرسوم ،على الرغم من ذلك فإن القيمة المدفوعة عادة ما
تزيد عن القيمة المتفق عليها.

وتزي���د صعوب���ة العم���ل م���ع وكالء التوظيف الموثوق بها بس���بب
الممارس���ات الحكومي���ة المتعلقة بتقييد إصدار التأش���يرات لبعض
الجنس���يات .وقال جميع األش���خاص الذين أجريت مقابالت معهم
إنهم واجهوا صعوبات في الحصول على تأشيرات السفر الالزمة.
فعلى س���بيل المثال تتم الموافقة على تأش���يرات السفر الخاصة
بالعمال الهنود بينما يتم رفض تأش���يرات الدخول الخاصة بالعمال
القادمين من نيبال ،وتتم الموافقة على طلبات تأش���يرات السفر
لعم���ال الصل���ب بينم���ا يتم رفضه���ا للنجارين .وفي ح���ال رفض أو
استبدال تأشيرة السفر يستطيع المقاولون تقديم طلب استئناف
إل���ى الوزارة لتغيير القرار الصادر .ولكن عملية التفاوض عش���وائية
وغير منظمة فأصبح من الش���ائع جل���ب العمال إلى قطر تحت فئة
وظيفية محددة على الرغم من تأدية هؤالء العمال وظيفة مختلفة
ً
تمام���ا على أرض الواقع .وأش���ار العديد م���ن المقاولين إلى أنهم

يقدم���ون ضعف ع���دد التأش���يرات المطلوبة لزي���ادة فرصهم في
الحص���ول على األع���داد والجنس���يات والمه���ارات المطلوبة ،ويعد
استخدام هذا األسلوب على المدى الطويل غير مجد.

وأف���اد أح���د المقاولي���ن بأن���ه عن���د إص���دار معايي���ر مؤسس���ة قطر
المقترحة ذهب مع مستش���ار الش���ركة القانوني إلى وزارة العمل
وس���أل كي���ف يتوقع م���ن المقاولين الس���يطرة على األم���ور التي
تح���دث في الب�ل�اد المصدرة للعم���ال .وكان رد الحكوم���ة أنها على
علم بهذه المش���كلة ولكن على المقاولين معالجتها .ولم تس���تطع
ال���وزارة تقدي���م أية أفكار حول كيفية معالجة هذه المش���كلة .وعلق
ً
قائال :إنه يتوجب على مؤسس���ة قط���ر إلغاء هذا
أح���د المقاولي���ن
الشرط من معاييرها اإلجبارية.
وأثارت مسألة أخرى ذات صلة وثيقة قلق المقاولين وهي «وجوب
ً
تقاض���ي العم���ال ً
متس���اويا لقاء العمل المماث���ل بغض النظر
أجرا
ع���ن الجنس���ية أو الجن���س أو األص���ل أو العرق أو الدي���ن أو الوضع
القانوني» .وأشار اثنان من أصل  10مقاولين إلى «استحالة دفع
األج���ر المتس���اوي للعمل المتس���اوي في قطر الت���ي تعتمد على
العمالة الخارجية .وتحدد بعض الدول المرسلة للعمال الحد األدنى
لألجور وتوجد اختالفات وطنية واسعة حول الحد األدنى المقبول.

ً
فعليا عن الحد األدنى المحدد عند الدول
وتختلف األجور المدفوعة
المرس���لة للعمال وتعكس مستويات األجور في البلد األم أو في
منطق���ة ما داخل هذه الدولة ،باإلضافة إل���ى العديد من العوامل
األخرى مثل ،ما إذا كان يتوجب دفع الضريبة على األرباح التي يتم
اكتس���ابها خارج البالد أم ال .باإلضافة الى ظروف العرض والطلب
في السوق في وقت التوظيف .لذا فإن التفاوت ليس بين الدول
ً
أيضا.
فحس���ب وإنما هناك تف���اوت بين العمال من نف���س الدولة
وقال أحد األشخاص الذين جرت مقابلتهم بأنه متفاجئ من وضع
مؤسسة قطر لهذا المعيار لعدم وجوده في قانون العمل.

 3.3األمور المتعلقة بالدفع
على الرغم من وضع معايير مؤسسة قطر الكثير من المسؤوليات
عل���ى المقاولين في مج���ال التوظيف إال إنها لم تقم بنفس األمر
فيما يتعلق بمس���ألة الدفع .ويوجد العديد من األدلة التي تؤش���ر
إل���ى أن القضي���ة المثي���رة لقل���ق العمال ه���ي قضية دف���ع األجور
والمزايا .وبينما يشكو العديد من العمال من مستوى األجر إال أن
1
معظمهم يشكو من التأخر في دفع األجور:
 nكانت الش���كوى الرئيس���ية للعمال الذين طلبوا مس���اعدة اللجنة
الوطنية لحقوق اإلنسان هي حول تأخر دفع األجور :وقال ثلث
ع���دد العمال (م���ن أصل  1100عامل الذين خضعوا الس���تطالع
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنس���ان) إنه���م لم يتلقوا أجورهم في
2
الوقت المحدد على اإلطالق.
 nولقد كانت  %93من الش���كاوى المقدمة إلى وزارة العمل في
ع���ام  2010ح���ول تأخر الرواتب ،وكان ثلثا األش���خاص المقدمين
له���ذه الش���كاوى هم عمال البناء .وتلق���ت وزارة العمل في عام
 2012حوال���ي  6000ش���كوى بش���أن الرواتب وحرم���ان المزايا،3
وتؤك���د وزارة الداخلي���ة الت���ي تعالج هذه الش���كاوى المحالة إليها
م���ن قب���ل اللجنة الوطنية لحق���وق اإلنس���ان أو وزارة العمل بأن
4
المشكلة الكبرى هي دفع الرواتب.
 nوف���ي عام  2005أضرب حوالي  600عامل بناء في قطر لعدم
دفع أجورهم لفترة تزيد عن  6أشهر.
تتطل���ب معايي���ر مؤسس���ة قط���ر بأن يدف���ع صاحب العم���ل األجور
منعا ً
ً
باتا حدوث أي تأخير أو تأجيل أو منع
الش���هرية بالكامل ويمنع
ً
ً
لصرف األجور .ويجب أن يرس���ل صاحب العمل دليال ش���هريا حول
دف���ع الرواتب إلى الموظفين ذوي العالقة العاملين لدى العميل.
ً
مس���ؤوال عن
وفي حال تأخر دفع الراتب فس���يعتبر صاحب العمل
دفع التعويضات على النحو الذي يحدده العميل .وعلى الرغم من
ذلك يخيم صمت غريب على مؤسسة قطر بشأن كيفية تنفيذ هذا
ً
ً
مفصال لسجالت
فحصا
األمر .فمن غير المحتمل أن يجري العميل
الدف���ع الش���هرية العائدة للمقاولي���ن والمتعاقدي���ن للتأكد فيما إذا
ح���دث أي تأخير في عملية الدفع أو وج���ود أي نقصان فيها .5ولقد
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تم استبعاد المقاولين الرئيسيين الواجب أن يكونوا الجهة األولى
الواجب إعالمها في حال عدم دفع المتعاقدين أجور العمال.
وذكر جميع األشخاص الذين أجريت المقابالت معهم أنهم يحافظون
على أن يتم الدفع في الوقت المحدد إلى كافة الموظفين الذين
يعمل���ون تحت إمرتهم مباش���رة .ولكن قال العديد م���ن المقاولين
ومستش���اري مدراء المش���اريع إنهم على عل���م بالقضايا المتعلقة
بالتأخ���ر في دف���ع األجور أو الدفع الجزئي ألج���ور العمال الواقعين
ف���ي الجزء الس���فلي من حلقة التعاقد .ويعل���م كل من المقاولين
ومستش���اري مدراء المشاريع بأن الممارسة العادية في قطر هي
بأن يدفع المقاولون الرئيسيون المبالغ إلى المتعاقدين فقط عند
اس���تالم المقاولي���ن للمبالغ من العميل (والمعروفة باس���م الدفع
عن���د القب���ض) .ويعان���ي معظ���م المتعاقدين من نق���ص التمويل
وع���دم إمكاني���ة حصوله���م عل���ى رأس الم���ال العام���ل وبالتالي ال
يس���تطيعون دف���ع أج���ور عمالهم إلى حي���ن دفع أجوره���م .ويمكن
معرفة س���بب عدم قدرة المتعاقدين على دفع األجور في الوقت
المحدد بأنه عائد إلى تأخر الدفع من المستويات العليا.

في الحصول على دليل عندما ال يتم دفع أجورهم .وقال أربعة من
أصل س���بعة مقاولين الذين أجابوا على السؤال المتعلق بطريقة
ً
نق���دا للعم���ال ألن معظمهم يتقاضى
الدف���ع إن الح���ل هو الدفع
ً
مبلغا يقل عن الحد األدنى المطلوب لفتح حس���اب مصرفي في
ً
قط���ر (أي حوال���ي  4000أو  5000ري���ال قطري ش���هريا) بينما أجاب

الثالثة اآلخرون بأنهم يدفعون رواتب عمالهم الذين يتقاضون أقل
م���ن نصف هذا المبلغ عن طري���ق التحويل المصرفي اإللكتروني،
وبين أحدهم بأن هذه الوسيلة هي التي يقوم باتباعها منذ خمس
س���نوات .وأوض���ح أح���د المقاولين بأنه عل���ى الرغم م���ن أن توفير
ً
أجورا منخفضة ال يعد
حسابات مصرفية للعاملين الذين يتاقضون
ً
ً
مربحا للبنوك إال أنه يمك���ن إقناعها بذلك بضمان حصولها
نش���اطا
عل���ى خطوط أكثر ربحي���ة من أعم���ال المقاولين الرئيس���يين .يمكن
أن يس���اعد الدف���ع عن طريق التحويل المصرف���ي اإللكتروني على
أن يحص���ل العم���ال على أدلة إلثبات ع���دم حصولهم على رواتبهم
والس���ماح لهم بطلب نقل الكفالة ُ(انظر القسم  )4.3بسبب ذلك.
ولك���ن لي���س من الواض���ح فيما إذا كان سيس���اعد ه���ذا األمر على
ضم���ان الدف���ع الف���وري .واقترح أح���د المقاولين وج���ود الحاجة إلى
المراقب���ة الحثيثة لتنبيه الس���لطات عندما ال يت���م دفع أجور العمال
في الوقت المحدد.

وتختلف خبرات األش���خاص الذين أجريت مقابالت معهم حيث ذكر
اثنان من المقاولي���ن قيام بعض العمالء بدفع األجور في الوقت
المحدد ،بينما ذكر نصف المقاولين بأن مشكلة الدفع المتأخر هي
مش���كلة متكررة أو تحدث من حين إلى آخر .وتش���تمل التفس���يرات
المقدم���ة م���ن المقاولي���ن عل���ى اإلج���راءات البيروقراطي���ة ف���ي
منظمات العمالء ،وعدم تفويض مسؤولية تصديق الدفع ،وعدم
قي���ام العم�ل�اء بالدفع إال بعد تس���وية جميع األم���ور العالقة .وأكد
مستش���ارو مدراء المشاريع هذا التفس���ير .وذكر أحد المستشارين
ال���ذي يعمل لدى «أش���غال» بأن العميل يدف���ع األجور في الوقت
ً
قائال إنه توجد مشكلة تتعلق بالتدقيق الزائد في
المحدد ،وأضاف
األقس���ام الحكومية مما يجعل الناس تخشى المجازفة ،ويمكن أن
ي���ؤدي هذا األمر إلى تأخ���ر عملية الدفع ،وهذا نظ���ام بيروقراطي
غير قادر على تفويض المس���ؤولية .وكان المستش���ار العامل في
ش���ركة س���كك الحديد القطرية أكثر مباش���رة واعترف بأن التأخر في
دفع األجور هو العرف السائد وهو ناجم عن مزيج من البيروقراطية
المفرط���ة (الحاجة إل���ى العديد من التوقيع���ات المطلوبة) ومركزية
السلطة .وأضاف بأن هذا األمر يخلق صعوبات كبيرة ال يمكن حلها
بالنس���بة للمقاولين ،حيث أن المقاول غير قادر على تعليق العمل
وإخبار العاملين بأن يذهبوا إلى منازلهم بل يتوجب عليه المحافظة
على العمل أو سيتعرض لدفع غرامات ضخمة وعقوبات في حال
مغادرته المشروع أو توقفه عن العمل.

 4.3اقتراحات المقاولين بشأن اإلجراءات اإلضافية
الالزمة

وتم سؤال المقاولين عما إذا وجد أي شيء يمكن القيام به لضمان
دفع أجور جميع العمال في الوقت المحدد .وش���عر معظمهم بأن
الطريق���ة الوحي���دة لتجنب تأخر ص���رف أجور عم���ال المتعاقدين هو
قي���ام العميل بالدف���ع الفوري .وقال اثنان م���ن المقاولين إن الحل
هو دفع األجور عن طريق الحس���ابات المصرفية لمس���اعدة العمال

بي���ن جمي���ع المقاولي���ن الذي تم���ت مقابلته���م أهمية إيج���اد حلول
لمعالجة مش���اكل اس���تغالل العمال المغتربين .حيث توجد قنوات
توظيف فاس���دة ومتعاقدون وموردون فاسدون يسيئون معاملة
العم���ال .ويق���وم المقاول���ون بدور ه���ام في معالجة ه���ذه األمور
من خالل بنود العقد وإجراء زيارات بش���كل منتظم .لكنهم أجمعوا

ويكم���ن الحل البدي���ل للتحدي المتمث���ل بضمان دفع أج���ور العمال
ً
ب���دال عن العميل
ف���ي الوقت المحدد ب���أن يقوم المقاول بدفعها
الرئيس���ي .وقال أح���د المقاولين إنه قد دفعت ش���ركته مرة واحدة
أج���ور العم���ال العاملين تح���ت إمرة المتعاقد .وق���ال مقاول آخر إنه
ً
إيجابا على س���ير العمل.
ال يمان���ع إن كان ذل���ك من ش���أنه أن يؤثر
ومن الجدير بالذكر أنه يسهل القيام بذلك لكن عند معرفة المقاول
الرئيسي بالموضوع ،حيث تستغرق هذه العملية مدة ستة أشهر.
ولف���ت أحد المقاولين انتباهنا إلى قانون العمل التعاقدي الهندي
(التنظيم واإللغاء) الصادر في عام  1970والذي يلزم صاحب العمل
الرئيس���ي بدف���ع أجور العمال في حال عدم مق���درة المتعاقد على
دف���ع أجورهم .وت���م اقتراح دمج هذا القانون بصفته أحد الش���روط
ف���ي العق���ود المبرمة في قط���ر ولكن أعرب العم�ل�اء عن قدرتهم
ً
أيضا إلى
لمعالجة مش���كلة تأخر األجور إذا أرادوا ذلك .ولكن أش���ير
أن العمالء قد يرفضون ذلك ألنهم على علم بأنه ربما ال يدفعون
األجور في الوقت المحدد .وس���يتم مناقشة هذا األمر بالتفصيل
في القسم .4
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على أنه ال يمكن للمقاول الرئيس���ي تحمل المس���ؤولية كاملة بل
ً
ً
ً
مشتركا وعلى الحكومة أن تقود
وجهدا
تعاونا
سيتطلب هذا األمر
عملية اإلصالح وإش���راك أصحاب المصالح من كبار العمالء ومدراء
المش���اريع والمهندس���ين المش���رفين والوزارات ذات العالقة الى
الهيئات الرس���مية األخرى :يجب أن يعمل الجميع ً
معا لمعالجة هذه
المشاكل.
وأجم���ع المش���اركون ف���ي المقابالت بأن���ه يتوجب عل���ى الحكومة
القي���ام بجهد أكبر في األم���ور المتعلقة بمراقب���ة وتنفيذ قوانينها
وأنظمتها .ومن التصريحات النموذجية ما يلي:

لن تتحقق التحس���ينات في قطر إال في حال قيادة الحكومة
لهذه التحسينات؛
يتوجب وجود تنظيمات صارمة وعقوبات شديدة لمن يخالف
القوانين واألنظمة؛
يتوجب عل���ى الحكومة تنظيم المتعاقدي���ن وموردي العمال
ورف���ض تس���جيل الش���ركات الت���ي تس���يء معامل���ة العمال
وتنتهك القواعد؛
يتوجب على األقس���ام الحكومية التع���اون والقيام بعمليات
تفتيش دائم���ة ،ويتوجب وضع الش���ركات المخالفة للقانون
ف���ي القائم���ة الس���وداء حي���ث تس���تطيع وزارة العم���ل من���ع
الشركات من توظيف العمال.

وبالنس���بة لموضوع التوظيف أش���ار البعض إلى أنه يتوجب على
الس���فارات األجنبي���ة المش���اركة ف���ي ه���ذا األم���ر ويتوج���ب وجود
تع���اون لمراقبة قن���وات التوظي���ف وقطع العالقات م���ع المكاتب
الفاس���دة المصدرة للعمال .هن���اك اختالف بين الدول فيما يتعلق
بهذا الموضوع ،على س���بيل المثال تمتل���ك الفلبين ضوابط جيدة
ً
تماما بالنس���بة
ويصع���ب خداع العمال هناك ولكن الوضع مختلف
6
وبين لن���ا المقاولون أن عل���ى الحكومة إعادة
للعم���ال ف���ي الهند ّ ،
النظ���ر بالمس���ائل المتعلق���ة بإصدار تأش���يرات الدخ���ول من بعض
البل���دان ،ألن ه���ذا األم���ر يزي���د م���ن تعقي���د عملية تحدي���د وكاالت
التوظيف الفاسدة وإيجاد وكاالت نظيفة وأخالقية.
وبالنس���بة إلى حري���ة العمال من حيث تغيير صاحب العمل ،س���ألنا
المقاولين عن ممارساتهم المتعلقة بمنح شهادات عدم الممانعة
7
إل���ى العم���ال الراغبي���ن في االنتق���ال إلى صاحب عمل آخ���ر
وبين
ّ
أغلبه���م أنه قد قام بمنح عماله ش���هادات ع���دم الممانعة إذا كانوا
يري���دون ترك الش���ركة للعمل في مكان آخ���ر ،بينما قال البعض إنه
يمن���ح عمال���ه هذه الش���هادات في حال االس���تغناء ع���ن خدماتهم.
وأق���ر أح���د المقاولي���ن ب���أن عملية تقديم هذه الش���هادات ليس���ت
نظيف���ة  .%100وبي���ن العديد منهم بأن ش���هادات ع���دم الممانعة
من شأنها حماية الش���ركات المحلية الصغيرة التي تسيء معاملة

ً
فعال وتقوم باس���تغاللهم (على س���بيل المثال حجب دفع
العمال
األجور) والتي تس���تخدم ش���هادات عدم الممانعة لمنع عمالها من
مغ���ادرة الش���ركة .وتؤكد غرف���ة تجارة صناعة قطر ه���ذا الرأي .ولقد
علمنا بأن إلغاء ش���هادات عدم الممانعة س���يمنح العمال الكثير من
الس���لطة وفي هذه الحال���ة قد يترك العامل عمل���ه فجأة للحصول
عل���ى وظيفة أفض���ل أو راتب أفضل .وعبرت غرف���ة تجارة وصناعة
قط���ر عن قلقها الرئيس���ي وهو أن إلغاء هذه الش���هادات س���يضر
بالشركات القطرية الصغيرة.8
ّبي���ن أغل���ب المقاولين أهمية إلغاء ش���هادات ع���دم الممانعة ،لكن
أضاف العديد منهم بأن هذه آراؤهم الشخصية وال تمثل بالضرورة
رأي ش���ركاتهم .وبي���ن أحد المقاولين بأن ش���هادات ع���دم الممانعة
ً
ش���عورا بالثقة واالرتياح حول إدارة ورعاية العاملين
تمنح الشركات
فيها .وذكر أحدهم موضوع إهدار المواهب الناجم عن رفض إعطاء
أرب���اب العمل لعمالهم ش���هادات عدم الممانعة مم���ا يجبر العمال
عل���ى مغ���ادرة الدولة وعدم الرج���وع إليها إال بعد عامي���ن ،أو عندما
ال يتم الس���ماح للعمال العمل بالطلب بسبب عدم حصولهم على
موافق���ة كفالئه���م لالنتقال إلى وظيفة أخرى .وفي س���ياق زيادة
األعم���ال والمش���اريع في المس���تقبل أكد العديد من المش���اركين
على أهمية تفادي الدولة للخسائر الكبرى بسبب عدم قدرة العمال
ً
قائال :في حال إلغاء
م���ن االنتقال إلى أعمال أخ���رى .وعلق أحدهم
ش���هادات عدم الممانعة قد تعم الفوضى لس���تة أشهر ،لكن ذلك
س���يحرر س���وق العمل ويفيد الصناعة على المدى الطويل .ووافق
الجمي���ع عل���ى أن أصح���اب العم���ل قد يس���تفيدون من حري���ة حركة
ً
ً
قويا لتحسين
حافزا
العمال وبالتالي ستخلق إلغاء هذه الشهادات
ممارسات التوظيف.
وعل���ى الرغم من ذلك فلقد عبر ثالثة مقاولين عن آرائهم المغايرة
حيث وافقوا على وجوب تعديل ش���هادات عدم الممانعة وأشاروا
إل���ى التكلف���ة الكبيرة المتكبدة لقاء توظي���ف وتدريب العمال الذين
ق���د يت���م اس���تقطابهم م���ن قب���ل ش���ركات أخ���رى .واقت���رح أحدهم
ً
قائ�ل�ا إنه في حال إلغاء ش���هادات ع���دم الممانعة فيجب إيجاد آلية
لتعوي���ض بع���ض من التكالي���ف المتكبدة في حال مغ���ادرة العامل
للش���ركة قبل انقضاء فترة معينة م���ن الزمن .وكان رأي مقاول آخر
ه���و إيج���اد ترتيب عادل ل���كال الطرفين أي العام���ل وصاحب العمل.
وكان من المقترح أن تتعلم قطر من تجارب دول الخليج األخرى مثل
دب���ي التي يس���هل فيها اآلن ترك صاح���ب العمل وتم فيها تقليل
الفت���رة الزمنية الواج���ب قضاؤها خارج البالد قبل إبرام عقد آخر من
سنتين إلى ستة أشهر .ولقد طرحت دبي نظام حماية األجور الذي
يتطل���ب دفع األجور م���ن خالل الحوال���ة البنكي���ة اإللكترونية والتي
ً
دليال يستطيع العامل اس���تخدامه في حال عدم استالمه
س���توفر
ألجره ويمكنه استخدامه كدليل عند اللجوء إلى السلطات المختصة
لنقل الكفالة .9
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نناق���ش ف���ي هذا القس���م النتائج الرئيس���ية م���ن المقابالت التي
أجري���ت م���ع المقاولين ومستش���اري مدراء المش���اريع في س���ياق
معرفتنا بقطاع البناء وطرح بعض اقتراحاتنا.

م���ن الهن���د إلى قطر وجود ثالثة ممارس���ات غير رس���مية وش���ائعة
لكنها س���بب رئيس���ي خلف االضطهاد وس���وء المعاملة .وهي أن
وكالء التوظي���ف يعملون مع وكالء فرعيين ،ويس���تهدفون الفئات
المس���تضعفة ف���ي المناط���ق الريفي���ة ،وينقلون له���م معلومات
كاذب���ة وغي���ر حقيقي���ة عن ظ���روف العم���ل .12واس���تنتج الكاتب بأنه
عل���ى الحكومة الهندي���ة بذل المزيد من المجه���ود لتنظيم ومراقبة
الوكالء الفرعيين ،وتش���ديد الرقاب���ة على الوكالء المرخصين الذين
ً
علنا .ومع أن
يتجاهلون س���قف الرس���وم المحدد من قبل الحكومة
المس���ؤولية تقع على عاتق حكومات الدول المرس���لة للعمال ،إال
ً
أيضا .فلدى قطر نفوذ
أن على الحكوم���ة القطرية تكثيف جهودها
كبيرة في الدول المرس���لة للعمال والتي يعتمد اقتصادها بشكل
مباش���ر على الحواالت المالية المرسلة من قبل العمال المغتربين
ف���ي الخ���ارج ،وبالتال���ي فإن عل���ى حكومة قطر الضغ���ط على هذه
الحكومات وبذل المزيد من الجهد للتخلص من الفس���اد في مجال
التوظيف.

 1.4التوظيف :حدود سيطرة المقاول

واقترح���ت المناقش���ات التي أجريناه���ا مع المقاولي���ن بأنه يتوجب
على حكومة قطر بذل المزيد من الجهد لكبح إساءة تعامل أصحاب
العمل والكفالء العاملين في قطر .ومن المش���جع أن نرى قس���م
التفتي���ش والمتابع���ة ف���ي وزارة الداخلية يقوم بوض���ع  3705من
أس���ماء الش���ركات واألفراد ضمن القائمة السوداء في عام 2012
ومنعه���م من توظيف العم���ال لمخالفتهم القان���ون رقم  4الصادر
ف���ي ع���ام  2009والذي ينظم دخول وخروج وإقام���ة وكفالة ورعاية
المغتربين ف���ي البالد 13فإن المقاولين على حق عندما قالوا إنهم
ليس���وا المسؤولين الوحيدين عن مسألة التنظيم .ولقد تم انتقاد
الممارس���ة الش���ائعة ف���ي دول الخلي���ج والمتمثل���ة بقي���ام القطاع
الخ���اص بتنظي���م ه���ذه األم���ور حي���ث يتبين أن���ه يوجد تف���اوت بين
تجاربهم خارج بالدهم األصلية .14وهناك اختالف كبير بين ش���ركات
المق���اوالت في قطر ،فبعضها صغي���ر وبعضها اآلخر كبير وهناك
ً
غالبا ما يديرها
جنسيات متعددة ،قد يكون لديها كفيل قطري لكن
مغترب���ون آخرون قادم���ون من دول منخفضة الدخ���ل .ويتمثل دور
الحكوم���ة بتنظيم العالم الخفي العائد للش���ركات الصغيرة وفرض
الحد األدنى من المعايير على األقل.

ولقد س���اعدتنا المناقش���ات التي أجريناها مع العاملين الرئيسيين
ف���ي قط���اع المق���اوالت ف���ي قط���ر عل���ى فه���م س���ياق عملهم،
واس���تخالص اس���تنتاجات أولية حول المجاالت التي من المرجح أن
توجد فيها صعوبات في تنفيذ المعايير اإللزامية لمؤسسة قطر.
ومنها درجة الرقابة اإلدارية التي يس���تطيع المقاولون الرئيس���يون
ً
تماما بأن
ممارس���تها على وكالء التوظيف والمتعاقدي���ن .ويتضح
المقاولين الرئيس���يين هم المس���ؤولون عن موق���ع البناء ولديهم
مس���ؤولية مباش���رة عما يحدث داخ���ل الموقع ويش���مل هذا األمر
جمي���ع الجوانب الصحية والس�ل�امة واألمن ف���ي الموقع .10ولكن
توج���د إش���كالية في الس���يطرة على ما يحدث خ���ارج الموقع وفيما
يتعلق بأعمال اآلخرين مثل وكالء التوظيف والمتعاقدين.

يعتق���د المقاول���ون الذي���ن أجري���ت المقاب�ل�ات معهم ب���أن معايير
مؤسس���ة قطر قد وضعت الكثير من المس���ؤوليات على عاتقهم.
وأجمع المقاولين بأنه ال يمكن اعتبارهم المسؤولين الوحيدين عن
ضمان اس���تخدام وكالء التوظيف ممارس���ات التوظيف األخالقية.
وال يمكنه���م عل���ى وجه الخص���وص ضمان عدم احتس���اب الوكالء
ً
رس���وما م���ن العمال ،أو عدم كذب الوكالء عل���ى العمال حول بنود
وشروط العمل التي سيواجهونها في قطر.
ويتوج���ب على المقاولين اتخ���اذ الحيطة الالزم���ة وااللتزام بالعمل
فق���ط مع وكالء التوظيف المرخصي���ن والقانونيين والتوضيح في
عقودهم ح���ول المعايير التي يتوقعون الحص���ول عليها .ويتوجب
على المقاولين الرئيس���يين تمرير هذه المتطلبات إلى متعاقديهم
ولك���ن من غي���ر الواضح مدى التوقعات ح���ول قدرتهم على مراقبة
س���لوك وكالء التوظي���ف ف���ي البل���دان المص���درة للعم���ال وتوجد
صعوب���ات عملية ح���ول تعويض العمال لقاء الرس���وم التي قاموا
بدفعها .ويدعم التقييم المس���تقل الذي أجرته برايس ووترهاوس
كوبرز  )PWC( Price Waterhouse Coopersهذا االس���تنتاج بش���أن
االنصياع للمبادئ التي وضعتها ش���ركة تنمية السياحة واالستثمار
في جزيرة السعديات 11ولقد وجدت شركة  PWCبأن سداد رسوم
التوظي���ف التي يدفعها العمال هي أكبر مثال على عدم االنصياع
مع المعايير الموضوعة .وذكر أكثر من  %70من العمال الذين جرت
مقابلتهم أنهم دفعوا الرسوم ولم يستطع المقاولون تعويضهم
ً
نقدا دون اس���تالم إيصاالت.
عنها ،وذلك بس���بب اس���تالمهم لها
واستنتجت شركة  PWCبأنه ال يمكن تحميل المقاولين المسؤولية
عن هذه المشكلة بسبب حدوثها في البلد األم للعمال.
وتوصلت الدراسات األخرى إلى استنتاجات مماثلة .وأظهر التحقيق
ً
مؤخ���را حول هجرة العم���ال ذوي الدخل المنخفض
ال���ذي تم إجراؤه

 2.4األجور :هل يستطيع كل من المقاولين والعمالء
القيام بالمزيد من األمور؟
إن تحدي���د نطاق مس���ؤولية المقاولين عن معايي���ر توظيف العمال
موض���وع ف���ي غاية التعقيد .فبإم���كان المقاولين عن���د التعاقد مع
وكالء التوظي���ف تحدي���د معايي���ر التوظيف المطلوبة ف���ي العقد.
ولكن ّبين المقاولون أنه ليس لديهم س���يطرة مباش���رة على عقود
التوظي���ف بي���ن المتعاقدي���ن والعمال ما يعن���ي أن هناك صعوبة
في مراقبة وتنفيذ المعايير المطلوبة والمتعلقة بس���اعات العمل
والروات���ب والمزاي���ا وج���داول الدفع ...إلخ .ويوج���د اعتراف ضمني
بهذه المش���كلة في معايير مؤسسة قطر التي تحمل المتعاقدين
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مسؤولية المراقبة ،من خالل إجراء التدقيقات الذاتية ،حيث تحمل
العمي���ل مس���ؤولية تدقي���ق ومتابعة كل من المق���اول والمتعاقد.
وأكدت مؤسس���ة قطر النية باس���تبعاد المقاولين وذلك من خالل
متطلبه���ا ال���ذي ينص على إرس���ال التقاري���ر ربع الش���هرية الخاصة
بالعم���ال ودلي���ل دف���ع األجور إل���ى العمي���ل وليس إل���ى المقاول
ً
قائما :هل يجب لوم العمالء الرئيسيين
الرئيسي .ويبقى السؤال
على ضعف أداء المقاولين؟ وهل س���يتم وضعهم ضمن القائمة
السوداء جراء ذلك؟
ً
أيض���ا معرف���ة الجوانب التي س���تدققها مؤسس���ة قطر
ويتوج���ب
والعمالء اآلخرون الملتزمون بمعايير مؤسس���ة قطر ونهجها فيما
يتعلق بأداء المتعاقدين .وسيكون من األسهل تفقد أماكن اإلقامة
بس���بب تركيز معايير مؤسس���ة قطر على موضوع أماكن اإلقامة.
ونشك بأنه سيتم التركيز على موضوع معسكرات العمال .ونشك
ف���ي أن يدرس العمالء بش���كل عملي كافة تقارير وس���جالت دفع
أج���ور العمال المس���تلمة من قب���ل المتعاقدين لضم���ان دفع أجور
جميع العمال .ويعتبر اإلبالغ على أس���اس ربع س���نوي بأنه أمر نادر

الحدوث للتعرف على حاالت تأخر صرف األجور في الوقت المحدد
لتجنب التداعيات الخطيرة للعمال والمقاول الرئيسي والعميل.
وقد ذكرنا بأن مس���ألة عدم صرف أجور العمال في الوقت المحدد
وع���دم صرف كامل قيمتها تعد من األس���باب الرئيس���ية لش���كاوى
ً
ً
جس���يما عل���ى س���ير العم���ل ،فعندما ال
خط���را
العم���ال ،وتش���كل
يتقاضى العمال أجورهم فإنه من غير المحتمل أن يعملوا بش���كل
ً
احتجاجا على الوضع.
جي���د ،وقد يتباطؤون أو يتوقفون عن العمل
وتعتب���ر معرف���ة الوقت ال���ذي تخلف في���ه المتعاقد ع���ن دفع أجور
ً
أم���را بالغ األهمية بالنس���بة للمقاول الرئيس���ي والعميل.
العم���ال
ونعتقد بأنه يوجد المزيد من األمور التي يستطيع العمالء القيام
به���ا والت���ي تزيد عن األمور الت���ي اقترحتها معايير مؤسس���ة قطر
لمعالجة هذه القضايا.
واقت���رح غالبي���ة المقاولين أنه يمك���ن حل هذه المش���كلة بأن يدفع
العم�ل�اء المبال���غ إلى المقاولي���ن في الوقت المح���دد .15وأقر أحد
المستشارين العاملين لدى أحد كبار العمالء بأنه قد يتم التأخر في
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الدفع في بعض األحيان ،وقال إنه ال يوجد أي س���بب يدعو لتأخير
دف���ع األجور حيث يس���تطيع المقاول���ون الرئيس���يون تحديد جداول
ً
مقدما .واقترح أحد مستش���اري
الدف���ع ويتم دفعها بنس���بة %10
إدارة المش���اريع أن يدف���ع العمالء للمقاولي���ن دفعات مقدمة لقاء
العق���د .ولكن في واق���ع الحال قد يتجاهل بع���ض المقاولين ذلك
ويتقاعس عن دفع األجور للعمال ،وذلك لتحس���ين أوضاعه المالية
الش���خصية .فال يتمث���ل التحدي بكيفي���ة الحصول عل���ى المال من
ً
وصوال إلى المقاولين بل إيصال المال إلى أيدي
أعلى السلسلة
العمال أو الحسابات المصرفية العائدة لهم.
وهذه مس���ألة صعبة للغاي���ة ولكن توجد طرق لضم���ان الدفع إلى
ً
عددا
العم���ال في حال رغبة العمالء بااللت���زام بهذه الطرق .ونقترح
ً
ً
بن���ودا في عقودهم
أوال :يج���ب أن يدمج العمالء
م���ن الخط���وات:
المبرم���ة مع المقاولين الرئيس���يين تلزمهم بدفع أجور العمال في
حال عدم استطاعة العمالء دفعها لسبب من األسباب .ولفت أحد
سار بهذا الخصوص
األش���خاص انتباهنا إلى حقيقة وجود تش���ريع
ٍ
في الهند ،وعدم وجود هذه التشريعات في قطر ال يمنع إدراجها
ً
وثانيا :ولضمان نجاح ذلك على المقاولين تأسيس
في بنود العقد.
الخط الس���اخن ليس���تخدمه العمال في التنبيه عن عدم استالمهم
ً
وثالثا س���نقترح بأن يتم إيصال الخط الس���اخن مباشرة
ألجورهم.16
إلى مستشاري مدراء المشاريع والعميل.

وتوج���د أس���باب منطقي���ة تدع���و المقاولي���ن الرئيس���يين إل���ى أن
يس���تعدوا لدف���ع أج���ور العم���ال العاملي���ن تحت إم���رة العمالء في
ح���ال عدم اس���تطاعتهم دفعه���ا .وقد يؤدي تأخ���ر العميل في دفع
األج���ور إلى إيجاد مش���اكل هائل���ة تتعلق بالتدفق المالي بالنس���بة
للمقاولين .ولكن عند مقابلة كبار المقاولين ذكروا أنه توجد لديهم
س���يولة نقدية كافية تساعدهم على االستمرار في العمل ،ولكن
األم���ر يختل���ف بالنس���بة الى العم�ل�اء ألن أغلب الش���ركات صغيرة
واقع���ة تح���ت كاهل الدي���ون البنكية .وتوجد حجة قوي���ة بأن العمال

العاملي���ن تحت إم���رة المقاولين هم عمال ت���م توظيفهم من قبل
العمالء الرئيس���يين بش���كل غير مباش���ر .ويمك���ن للمقاولين اختيار
وتوظيف العمال مباش���رة ،أو من خالل التعاقد مع أطراف خارجية
ألداء أجزاء من هذا العمل حيث سيكون جميع األشخاص موظفين
لدى العميل الرئيس���ي ،وس���يتأثر س���ير العمل في ح���ال عدم دفع
أجورهم .وقال أحد المقاولين :عدم دفع أجور العمال (أو إسكانهم
ف���ي أماكن إقام���ة دون الحد المطل���وب أو القي���ام بإرهاقهم في
ً
سلبا على أدائهم وبالتالي سيتأثر أداؤنا وسمعتنا.
العمل) سيؤثر
ً
أيضا حجة منطقية إلعالم العمالء على الفور في حال عدم
وتوجد
دف���ع أجور العم���ال .حيث تضع حكومة قطر أولوية عالية الس���تالم
العمال مكافآتهم المس���تحقة كما هو منص���وص عليه في المادة
 5م���ن قانون العمل رق���م  14الصادر في ع���ام « :2004وبموجب
هذا القانون فإنه يتوجب إعطاء األولوية لكافة المبالغ المس���تحقة
للعام���ل أو ورثت���ه على حس���اب جمي���ع الممتل���كات المنقولة وغير
المنقولة العائدة لصاحب العامل ويجب إعطاء س���داد أجور العمال
األولوية قبل دفع كافة الديون األخرى والتي تشتمل على الديون
المس���تحقة للدولة» .ووافق أحد مستشاري هيئة األشغال العامة
على أنه يوجد التزام أخالقي عند العميل للتحقق فيما إذا تم استالم
العم���ال ألجورهم أم ال ،وعليه���م إدراك المخاطر المحتملة للعميل
والتي تتمثل بتعطيل سير العمل بسبب اإلضرابات والتباطؤ في
إنج���ار العم���ل .ولقد أجري���ت مقابالت مع بعض مستش���اري مدراء
المش���اريع وأب���دوا رضاهم على نحو مثير لالس���تغراب عن انتش���ار
مب���دأ «الدفع عند القبض» وهي ممارس���ة محظورة في المملكة
ً
ونظ���را لألولوي���ة العالية
المتح���دة والعدي���د م���ن الدول األخ���رى.17
الممنوح���ة للتس���ليم في الوق���ت المحدد في الفترة التي تس���بق
عام  2022فنتوقع أن يزيد وعي العمالء ومستش���اريهم بالمخاطر
المحتملة جراء التأخر في دفع األجور.
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 .5االستنتاجات والتوصيات
يدرك الجميع وليس فقط القطريون ،وجود مشاكل تتعلق بمعاملة
عمال البناء المغتربين في قطر .المس���ألة المطروحة للنقاش هي
فيم���ا إذا كان الوض���ع ف���ي قطر أس���وأ م���ن أوضاع ال���دول األخرى
المعتم���دة عل���ى العم���ال المغتربي���ن أم ال ،ولكن هذه مس���ألة غير
هامة حيث س���تتركز عيون العالم على قطر خالل السنوات القادمة
وم���ن المهم أن تتخ���ذ الدولة الخطوات الالزم���ة لحماية عمال البناء
م���ن تعرضهم لالضطهاد ،وتحس���ين ظروف معيش���تهم وعملهم
وتجربة هجرتهم عن بالدهم.
ولق���د اتخ���ذت الحكوم���ة خطواتها األول���ى عن طريق س���ن العديد
م���ن القوانين واألنظمة الجديدة .ولقد نفذت مؤسس���ة قطر هذا
التحدي عن طريق نش���ر المعايير اإللزامية واإلعالن عن نيتها باختيار
ش���ركائها التجاريين على أس���اس امتثالهم لهذه المعايير .ولقد كان
لهذا األمر أثر إيجابي في التركيز على قضايا رعاية وحقوق العمال
وكذل���ك التركيز على دور العمالء والمقاولين لمعالجة هذه األمور.
ورح���ب المقاول���ون ومستش���ارو م���دراء المش���اريع به���ذه المعايير
وم���ن المرج���ح اعتماد كافة كب���ار عمالء القطاع الع���ام لهذه المعايير
وامتثالهم بها أثناء الوقت المستغرق لكتابة هذا التقرير.

ويج���ب أن يوف���ر المنهج الذي اعتمدته مؤسس���ة قطر ف���ي اختيار
ً
ً
قويا
حاف���زا
ش���ركائها التجاريي���ن عل���ى أس���اس امتثاله���م بالمعايير

للمقاولين لتحسين ممارس���ات عملهم ولمواصلة الفوز بالعقود.
وفي حال اتباع جميع كبار العمالء لمنهج مؤسس���ة قطر (المتمثل
ف���ي مراقبة التزام العمالء بالمعايير في مش���اريعهم والعمل مع
ً
أيضا) فس���يكون لهذا األمر أثر
المقاولين الملتزمين بهذه المعايير
إيجاب���ي على رف���اه العمال .ويعتب���ر التهديد الرئيس���ي لهذا النهج
الحج���م الهائ���ل ألعمال البناء المخطط القيام به���ا وحقيقة االمتداد
الزائ���د لسلس���لة التوريد .وم���ن الممكن أن يصعب عل���ى العمالء
ف���ي المس���تقبل اختيار أفض���ل المقاولين وبالتال���ي يصعب على
المقاولي���ن اختي���ار أفض���ل المتعاقدي���ن الفرعيي���ن أو العمال .وقد
يتوجب على العمالء في هذا السياق فرض المزيد من العقوبات
والب���دء باتخاذ إجراءات صارمة على الش���ركات ضعيفة األداء .ولقد
أجمع المشاركون في المقابالت التي تم إجراؤها على أنه يتوجب
ً
أيض���ا أداء دور أكبر من دورها الحال���ي في مراقبة
عل���ى الحكوم���ة
وتنفي���ذ قوانينه���ا وأنظمتها وتضييق الخناق على الش���ركات التي
تخالف قوانينها وتسيء معاملة العمال.
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ويساعد ضمان حصول العمال على شهادة عدم الممانعة في حال
رغبته���م في االنتقال إلى صاحب عم���ل آخر على توفير حافز قوي
لكل من المقاولين والمتعاقدين لتحسين معاييرهم .وأبدى غالبية
المقاولين الذين أجريت مقابالت معهم آراءهم بشأن أهمية إعادة
النظر بشهادات عدم الممانعة ،ولكن أضاف العديد منهم أن هذه
َ
ونظرا لزيادة
آراءهم الشخصية وال تعكس بالضرورة آراء شركاتهم.
أعب���اء العم���ل المس���تقبلية فلقد أك���د العديد من المش���اركين في
المقاب�ل�ات على أهمية تف���ادي تكبد الدولة للخس���ائر الكبيرة نتيجة
عدم الس���ماح للعمال بالتح���رك بحرية ،ومنعهم م���ن االنتقال إلى
مجاالت بحاجة أكبر للعمال ،أو عدم السماح للعمال بأن يعملوا عند
تقديمه���م طلب ينتظر البت بش���أنه .وبينما أك���دت األغلبية أهمية
تعدي���ل ش���هادات عدم الممانعة ،وأش���ارت نس���بة قليل���ة إلى أن
تكاليف تدريب وتوظيف العمال كبيرة وأن انتقالهم لش���ركات أخرى
أو وظائف أخرى يس���بب خس���ائر كبيرة .وبينوا بأن���ه يجب وجود آلية
لتعوي���ض ج���زء من التكلفة في ح���ال مغادرة العامل للش���ركة قبل
انقضاء فترة زمنية معينة.

التوظيف
يس���تخدم جمي���ع المقاولي���ن الذي���ن أجريت مقاب�ل�ات معهم وكالء
التوظي���ف للعث���ور عل���ى العمال وذك���روا بأنهم يعمل���ون فقط مع
ال���وكالء القانونيين وبأنهم قد أوضحوا ل���وكالء التوظيف المعايير
المتوق���ع الحصول عليها وطلبوا التزام المقاولين الفرعيين بنفس
األم���ر .وعل���ى الرغ���م م���ن الترحي���ب به���ذه المتطلبات عل���ى النحو
المبي���ن ف���ي المعايي���ر إال أن المقاولين بين���وا أن مراقبة تصرفات
ال���وكالء والوكالء الفرعيين ف���ي البلدان المصدرة للعمال ليس���ت
م���ن صالحياتهم .وتزي���د الحكوم���ة القطرية األمر صعوبة بس���بب
تقييده���ا لعدد تأش���يرات الدخول الصادرة (الفي���زا) للعمال الهنود،
حيث طور المقاولون عالقات مع وكالء توظيف موثوق بهم وذوي
ممارسات أخالقية.
وذك���ر جمي���ع المقاولي���ن الذين تحدثن���ا معهم أنه���م يدفعون كافة
المصاريف المتعلقة بتوظيف العمال بما في ذلك رسوم الوكالء.
وي���درك المقاول���ون قي���ام ال���وكالء في بع���ض األحيان باحتس���اب
الرسوم من العمال ولكن من الصعب تحديد هذا األمر بسبب تردد
العمال باالعتراف .ويصعب سداد هذه الرسوم عند إعالم أصحاب
العمل بعدم اس���تالم العمال ألية إيص���االت .ولقد تم اإلبالغ عن
نتائج مشابهة في تجربة جزيرة السعديات في أبو ظبي.
ويتطل���ب حل مش���كلة تضلي���ل وكالء التوظي���ف العديمي الضمير
للعمال أو تكليفهم بالرسوم .وزيادة الجهود بين الحكومات وخاصة
ال���دول المرس���لة للعمال التي يتوجب عليها ب���ذل جهد أكبر لتنظيم
وكالء التوظي���ف ،وم���ن الممكن أن تس���تخدم حكومة قطر نفوذها
للضغ���ط عل���ى الدول المرس���لة للعم���ال والتي يعتم���د اقتصادها
بش���كل كبير عل���ى الحواالت المالي���ة من العم���ال المغتربين وذلك

للضغط على حكوماتهم لبذل المزيد من الجهود لمعالجة مش���كلة
الفساد في تجارة التوظيف.

األجور
على الرغم من وضع معايير مؤسسة قطر الكثير من المسؤوليات
عل���ى المقاولين في مج���ال التوظيف إال إنها لم تقم بنفس األمر
فيما يتعلق بمس���ألة الدف���ع .ويوجد العديد م���ن األدلة التي تبين
أن م���ا يثي���ر قل���ق العمال ه���ي قضية دف���ع األجور .وبينما يش���كو
العدي���د م���ن العم���ال من مس���توى األج���ر إال إن معظمهم يش���كو
ً
أيض���ا م���ن الدفع الجزئ���ي لألجور والتأخ���ر في دفع األج���ور .ويلجأ
عادة إلى اقتراض مبالغ مالية كبيرة من الجهات
العمال المغتربون
ً
المقرض���ة لألموال مقابل معدالت فائ���دة عالية ليتمكنوا من دفع
رسوم التوظيف .ولذلك فمن المهم أن يتقاضى العمال أجورهم
ف���ي الوق���ت المح���دد وبالكامل ليتمكنوا من س���داد تل���ك الديون.
وعل���ى الرغ���م من وج���ود قيود على مق���دار صالحي���ات المقاولين
التي يمكن ممارس���تها على المتعاقدي���ن ،إال أننا نعتقد بأنه يجب
عليهم القيام بالمزيد (أكثر من األمور المنصوص عليها في معايير
مؤسس���ة قط���ر) لضمان تقاض���ي كافة الموظفين بم���ا في ذلك
الموظف���ون العاملون تحت إمرة المتعاقدين ألجورهم في الوقت
المحدد.
وذكر جميع األش���خاص الذين أجريت المقابالت معهم ،أهمية دفع
األجور في الوقت المحدد لكافة الموظفين .ولكن يوظف المقاول
الرئيس���ي نس���بة صغيرة من العمال في المش���روع (وقد تقل عن
 10بالمئ���ة) وي���درك المقاول���ون وجود إش���كاليات متعلق���ة بالتأخر
ف���ي دفع األج���ور أو الدفع الجزئ���ي ألجور العم���ال وبخاصة ألنهم
بأسفل حلقة التعاقد .ويعلم كل من المقاولين ومستشاري مدراء
المشاريع أن الممارسة العادية في قطر هي بأن يدفع المقاولون
الرئيس���يون المبالغ إلى المتعاقدين فقط عند اس���تالم المقاولين
للمبالغ من العميل (والمعروفة باسم الدفع عند القبض) .ويعاني
معظ���م المتعاقدين م���ن نقص التمويل وع���دم إمكانية حصولهم
على رأس المال العامل وبالتالي ال يستطيعون دفع أجور عمالهم
إلى حين دفع أجورهم.
وكان ال���رأي الس���ائد بي���ن المقاولين الذين أجري���ت مقابالت معهم
أن الطريق���ة الوحي���دة لتجن���ب تأخر ص���رف أجور عم���ال المتعاقدين
ه���و قي���ام العمي���ل بالدفع الف���وري وف���ي الوقت المح���دد .وقال
اثن���ان من المقاولين إن الحل هو دفع األجور عن طريق الحس���ابات
المصرفي���ة ليكون ل���دى العامل دليل يثبت اس���تالمه ألجره .وعلى
ً
أج���ورا تعتبر الحد
الرغ���م من االعتقاد الش���ائع بتقاضي عمال البناء
األدنى من األجور المطلوب تقاضيها لفتح حس���اب مصرفي في
قط���ر ّبين ثالث���ة مقاولين من أص���ل  10مقاولين تم���ت مقابلتهم
بأنه���م يقومون بدف���ع أجور العمال من خ�ل�ال التحويل المصرفي
اإللكترون���ي .وعلى الرغم من كون هذا األمر غير مربح للبنوك ،إال
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أن بإم���كان المقاولين إقناع البنوك بالتعاون من خالل إدخال أعمال
المقاولين الخاصة في المسألة.
ودفع أجور العمال من خالل التحويل المصرفي اإللكتروني ّ
يمكن
العام���ل من الحصول عل���ى أدلة إلثبات االس���تالم وهذا أمر هام.
ً
أيضا الحاجة الستخدام اإلجراءات الوقائية .ويعتبر التأخر
ولكن هناك
ً
ً
في دفع األجور مصدرا محتمال للتعطيل وتأخير المشاريع ويشكل
ً
ً
كبيرا على المقاولين الرئيسيين ومستشاري مدراء المشروع
خطرا

وعمالئهم .ويجب أن يبحث عمالء القطاع العام التدابير التي يمكن

ً
وصوال إلى
اتخاذها لضمان الدفع الفوري وتحسين تدفق األموال
سلس���لة المتعاقدي���ن .ولقد اتخ���ذت بلدان أخرى خط���وات لتحقيق
أهدافه���ا وينبغي عل���ى المقاولين الرئيس���يين مواصلة بحث هذه
المس���ألة لتطبيقها في قطر وألهميتها .ويتوجب على المقاولين
دف���ع أجور العمال الذين يعملون تحت إم���رة العميل في حال عدم
ق���درة العمي���ل على دفع األجور .ويس���تطيع العمالء تس���هيل هذا
األمر وذلك من خالل وضع بنود صريحة في عقودهم المبرمة مع
المقاولين الرئيس���يين وإنش���اء خط ساخن للعمال لإلبالغ في حالة
تأخر دفع رواتبهم.

الـتــوصـيـــــات:
 nيج���ب عل���ى كاف���ة عمالء القط���اع العام ف���ي صناعة البناء اتب���اع نهج مؤسس���ة قطر في إنش���اء دائرة الرعاي���ة العمالية
إلج���راء عملي���ات المراقب���ة المنتظمة للمقاولين والمتعاقدين والت���ي تهدف الى العمل مع المقاولي���ن الملتزمين بهذه
المعايير فقط.
ً
وصوال إلى سلس���لة المتعاقدين
 nيج���ب على كاف���ة عمالء القطاع العام البح���ث حول التدابير المحس���نة لتدفق األموال
والنظر في بنود العقود التي تلزم المقاولين الرئيسيين بدفع أجور العمال العاملين عند المتعاقدين في حال عدم قيام
المتعاقدين بذلك.
 nيج���ب عل���ى المقاولين الرئيس���يين إنش���اء الخط الس���اخن للعمال لتنبيه جمي���ع أصح���اب المصالح عن تأخ���ر المتعاقدين
بصرف أجورهم.
ً
ً
إلزاميا ليحصل العمال على الدليل الالزم
أم���را
 nيج���ب أن يك���ون دفع أجور العمال عن طريق الحوالة المصرفية اإللكترونية
إلثبات عدم حصولهم على أجورهم وللحصول على التعويض.
 nعل���ى حكوم���ة قطر اتخاذ التدابير الالزمة لضمان إصدار أصحاب العمل لش���هادات عدم الممانع���ة للعمال الراغبين بتغيير
ً
ً
قويا لكل من المقاولين والمتعاقدين لتحس���ين معاييرهم وإال سينتقل العامل الى
حافزا
وظائفهم وس���يوفر هذا األمر
وظيفة ورب عمل أفضل.
ً
ً
كامال بأمر مراقبة أنشطة المقاولين والمتعاقدين ووكاالت التوظيف:
توكيال
ال يتوجب توكيل قطاع األعمال التجارية
ً
ً
كبيرا في تنفيذ قوانينها وأنظمتها وتضييق الخناق على الشركات المخالفة
دورا
 nيجب تعزيز وزارة العمل لتؤدي الحكومة
للقانون والتي تسيء معاملة العمال.
 nيج���ب عل���ى حكومة قطر تحديد موقفها مع الدول المصدرة للعمالة والتي يعتمد اقتصادها بش���كل كبير على الحواالت
ً
أيضا الضغط على هذه الحكومات لتكثيف جهودها في مكافحة
المصرفية التي يرس���لها العمال المغتربون ويجب عليها
الفساد واالستغالل في عملية التوظيف.
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الملحق  :1تقرير حول الحلقة النقاشية التي ُعقدت في فندق دبليو
الدوحة في  14يناير/كانون الثاني 2014
ملخص النقاش

مقدمة
بعد نش���ر ه���ذا التقرير ،عقدت منظمة «مهندس���ون ض���د الفقر»
 EAPحلق���ة نقاش���ية بمش���اركة أصحاب المصلح���ة المعنيين ضمن
قط���اع اإلنش���اءات ف���ي الدوح���ة بتاري���خ  14يناير/كان���ون الثان���ي
 .2014وج���اء االجتماع بهدف مناقش���ة نتائج البح���وث التي أجرتها
المنظم���ة والتوصيات التي خرجت بها ،واقتراح التحركات اإلضافية
الت���ي يمك���ن أن يقوم قطاع اإلنش���اءات بها (بما في���ه من الجهات
المالكة للمش���اريع/صاحب العمل وشركات االستشارات الهندسية
واإلنش���اءات أو شركات المقاوالت) بغية تحسين معايير التوظيف
واالستقدام في هذا القطاع في قطر.

ورك���ز االجتم���اع على ثالث قضايا مترابطة فيم���ا بينها وهي :حركة
الس���يولة واألجور واالس���تقدام .ويبرز التأخر في س���داد األجور أو
االمتناع عن أدائها لمستحقيها الشاغل الرئيسي للعمال في قطر
ً
عموما
وفي قطاع اإلنش���اءات على الصعيد العالمي .وينبع ذلك
ً
وصوال إلى
من التأخر في توفر السيولة عبر جميع مراحل السلسلة
ش���ركات المقاوالت المتعاقد معها من الباطن بوصفها المشغل
الرئيس���ي للعمال���ة هن���اك .وما يفاق���م من تبعات هذه المش���كلة
الت���ي ال تقتصر عل���ى قطر أو دول مجلس التع���اون الخليجي دون
غيره���ا هو ق���دوم معظم عمال قط���اع اإلنش���اءات المهاجرين من
بل���دان متدنية الدخل ،ما يضطرهم إلى اقتراض مبالغ ضخمة من
مقرضي األموال بفائدة مرتفعة بغية س���داد رس���وم االستقدام.
ً
تعقيدا في دول الخلي���ج التي تطبق نظام الكفالة،
وي���زداد الوضع
والذي يحظر بدوره على العامل تغيير الكفيل/رب العمل أو مغادرة
البلد في حال عدم تقاضيه لألجور المس���تحقة له لقاء العمل الذي
يقوم به .وقد يقود ذلك إلى حدوث أزمات إنس���انية خطيرة ُيترك
العمال فيها دون مال أو طعام أثناء محاوالتهم الوصول إلى سبل
اإلنصاف وآلياته .وعليهُ ،يجبر العديد منهم على العمل بشكل غير
قانون���ي .وإذا لم يتم التصدي للموضوع ،فس���وف تؤدي الوتيرة
المتس���ارعة ألعمال اإلنشاء في قطر إلى ازدهار السوق السوداء
للعمالة الوافدة في قطر ،تماما كما حصل في دبي.
وال يش���غل التأخر في دفع األجور أو عدم أدائها لمس���تحقيها بال
ً
ً
مصدرا لتوقف
أيضا
العمال���ة الوافدة وحدها ،بل ُيحتمل أن يصبح
العم���ل ف���ي المش���اريع أو التأخر ف���ي إنجازها؛ وعلي���ه ،فثمة خطر
رئيس���ي يتهدد الجهات الحكومية صاحبة تلك المش���اريع ومدرائها
ومستش���اريها .وأعرب���ت جمي���ع الجه���ات الحكومية الرئيس���ية في
قطر عن كامل التزامها بالعثور على حلول لهذه المش���كلة الخطيرة
وتعك���ف عل���ى إح���داث التغيير اإليجاب���ي على ه���ذا الصعيد .ومن
ً
مجتمعة ،واالقتراحات التي
المأمول أن تضيف خبرات المشاركين
يطرحونها (والتي يرد ملخصها أدناه) إس���هامات ذات ش���أن ضمن
عملية اإلصالح الجارية.

حركة السيولة
ويع���د عدم دف���ع األجور لعم���ال قطاع اإلنش���اءات مش���كلة ترتبط
ُ
مباش���رة بهيكل القطاع وس���رعة حركة األموال على طول سلس���لة
التعاق���د م���ن الباط���ن .وتعان���ي الش���ركات الصغي���رة ونظيراته���ا
المتعاق���د معه���ا من الباطن في قطر ألغ���راض توفير اليد العاملة
ً
تحديدا مش���اكل عل���ى صعيد توفير الس���يولة (ج���راء افتقارها إلى
رأس مال تش���غيلي) ،وال تستطيع بالتالي دفع مستحقات عمالها
إال بعد قيام المقاول الذي تعاقد معها من الشريحة التي تسبقها
ضمن سلس���لة المقاولين .وثمة مش���كلتان ينبغي التصدي لهما،
تتعلق أوالهما بالبطء في س���داد المدفوعات المستحقة للمقاول
الرئيس���ي على الجهة صاحبة المش���روع ،فيما تتلخص الثانية في
إحجام هؤالء المقاولين عن س���داد مس���تحقات نظرائهم المتعاقد
معه���م من الباط���ن إال بع���د اس���تالمهم للمبالغ المس���تحقة لهم
(وذلك عمال بالمبدأ المعروف على نطاق واسع باسم مبدأ «الدفع
عند القبض») ،وكلتاهما من الممارسات الشائعة في هذا القطاع
في قطر.

وناقش المش���اركون أس���باب ب���طء الجهات صاحبة المش���اريع في
أداء ما عليها من مس���تحقات ،وأش���اروا إلى ض���رورة أن تنظر تلك
الجهات في السبل التي من شأنها أن تجعل عملية صرف المبالغ
ً
دوليا
المس���تحقة أكثر س���رعة .وتوحي أفضل الممارسات المتبعة
ف���ي ه���ذا اإلطار بض���رورة فصل البنود مح���ط النزاع ع���ن نظيراتها
المتف���ق عليه���ا والمدرجة ف���ي الفواتير التي يقدمه���ا المقاولون،
وس���رعة إبراء الذم���م المتعلقة بالبنود غير المتن���ازع عليها مع إحالة
نظيراته���ا مح���ط النزاع إل���ى آلية معتم���دة للفصل ف���ي المنازعات
ً
حاليا ،تلقي الجهات صاحبة
بش���كل سريع .وبموجب النظام المتبع
المش���اريع بعبء تحمل المخاطر المالية على كاهل شركات القطاع
ومقاولي���ه ،ما يتيح حينه���ا لتلك الجهات الحصول على عروض أقل
ً
تكلفة عند تنفيذ العطاءات نظيرتها التي تراعي تقاسم عبء تحمل
متساو في حال وجود بند يضمن أداء المدفوعات
المخاطر بشكل
ٍ
المس���تحقة ف���ي غضون فت���رة محددة .كم���ا ُطرحت أيضا مس���ألة
كفالة (دخول) العطاء (أو الضمان االبتدائي) التي ُيشترط بموجبها
إيداع ما نس���بته  %10من قيمة العطاء ،واعتبرها المشاركون في
ً
ً
قياس���ا بالمعايير الدولية المعتمدة ،ال
مبالغا فيها
االجتماع نس���بة
س���يما في ض���وء التأخير الكبي���ر الحاصل في صرف آخ���ر الدفعات
المستحقة (والتي قد تتأخر نحو خمس سنوات أو أكثر) األمر الذي
يحمل الكثير من المقاولين على عدم تجشم عناء المطالبة باسترداد
مبل���غ تأمين/كفالة دخول العطاء الت���ي ينبغي ردها لصاحبها عقب
ً
وتوخيا لتيسير حركة السيولة ،ينبغي االستعاضة
انتهاء المشروع.
ع���ن كفالة دخ���ول العطاء (الضم���ان االبتدائي) بأخ���رى هي (كفالة)
ً
حاليا تقديم نوعي
ويذكر أن قطر تش���ترط
ضمان التنفيذ أو األداءُ .
الضمان أو الكفالة آنفي الذكر.
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الملحق  :1تقرير حول الحلقة النقاشية التي ُعقدت في فندق دبليو الدوحة في  14يناير/
كانون الثاني  – 2014تتمة
ً
وعموما ،فلقد تبنّ ى المشاركون النظرة التي تصنف مبدأ «الدفع
ويذكر أن هذا
عند القبض» ضمن باب الممارس���ات غير األخالقيةُ .
المب���دأ يخالف أح���كام القوانين ف���ي بعض البل���دان ،ويتنافى مع
أحكام الش���ريعة اإلسالمية .وينبغي على الجهات مالكة المشاريع
ً
مجاال للشك رفضها لهذه الممارسة ،وعزمها
أن توضح بما ال يدع
االمتناع عن التعامل مع المقاولين الذين يمارس���ونها .كما ينبغي
أن تتضمن معايير ترس���ية العطاءات على المقاولين الممارس���ات
المعتم���دة لديه���م عل���ى صعي���د الدفع ،وعل���ى أن يتم نش���ر تلك
المعايير على نطاق واسع بحيث يصبح المقاولون على علم كامل
بما ه���و متوقع منهم وطريقة تقييم عروضهم المقدمة .وتش���ير
ً
دوليا في ه���ذا اإلطار إل���ى ضرورة
أفض���ل الممارس���ات المتبع���ة
إحجام الجهات صاحبة المش���اريع عن الميل نحو إرساء العطاء على
ً
توخيا
صاحب أدنى س���عر بين العروض المقدمة ،واعتماد نهج أكثر
لتحقي���ق الجودة والحصول على الضمانات المقدمة من سلس���لة
الع���رض .وعلي���ه فال مفر م���ن مراقبة تدف���ق الس���يولة إلى جميع
ش���رائح سلس���لة التعاقد من الباطن وتحقيق مستويات أعلى من
الشفافية فيها.

توفير نوع من الحماية يكفل سداد األجور للعمال
وثم���ة مجموعة من الخطوات المختلفة األخرى التي يمكن اتخاذها
بغية توفير غطاء يكفل س���داد األجور إلى عمال قطاع اإلنش���اءات.
فلقد ناقش المش���اركون مقترح منظمة «مهندس���ون ضد الفقر»
المتعلق بتحميل المقاول األصلي (شركات المقاوالت التي فازت
بعطاءات اإلنش���اء) مسؤولية ضمان حصول العمال على أجورهم
في حال تقاعس المقاول من الباطن عن الوفاء بهذا االلتزام .ومع
ً
ش���يئا من هذا القبيل في الهند،
اإلش���ارة إلى وجود قانون يكفل
ف�ل�ا ضير من جع���ل هذا الترتيب أحد ش���روط التعاق���د المنصوص
عليه���ا .كما عب���ر بعض المش���اركين عن قلقهم حيال حظ���ر القانون
القط���ري قي���ام المقاول بدفع أجور العم���ال الموجودين في البالد
على كفالة مقاول آخر ،مع تشكيكهم في إمكانية مقاضاة مرتكبي
ً
مس���تقبال ف���ي ح���ال توثي���ق تفاصي���ل الواقعات
ه���ذه المخالف���ة
المرتبطة بها وتوضيح أسباب حدوثها.
وثمة مش���كلة أخ���رى تتلخص في عدم معرفة ش���ركات المقاوالت
بامتناع المقاول من الباطن عن سداد أجور عماله المستحقة طوال
أش���هر عدة م���ع ما يراف���ق ذلك من آث���ار خطيرة على س���ير العمل.
وعلي���ه ،ف�ل�ا بد م���ن تخصيص رقم هاتف���ي يتيح االتص���ال بخدمة
«الخط الس���اخن» إلثارة الموضوع ولفت انتباه شركات المقاوالت
والجه���ة صاحب���ة المش���روع إلى وج���ود مش���كلة من ه���ذا القبيل.
ً
حاليا على وضع تفاصيل استحداث خدمة
وتعكف «مؤسسة قطر»
ً
«الخط الساخن» هذه .ولكن يستلزم األمر أيضا توفير المعلومات
والمس���اندة للعمال على ه���ذا الصعيد كونه من المتوقع أن يتردد
بعضه���م في تحرير ش���كاوى أو اإلبالغ ع���ن المخالفات ذات الصلة
خشية من تعرضهم إلجراءات انتقامية.

وينبغي اس���تحداث آلي���ة يمكن من خالله���ا إثبات امتن���اع المقاول
الثان���وي عن دفع أجور عماله قبل أن يتس���نى اتخاذ إجراء لتصويب
األوض���اعُ .
وخلصت البحوث التي أجرتها «مهندس���ون ضد الفقر»
إل���ى قي���ام عدد م���ن ش���ركات المقاوالت بدف���ع أج���ور العمال من
ً
ً
منوهة
إلكترونيا إلى حس���ابات مصرفي���ة،
خ�ل�ال تحوي���ل األم���وال
ً
إلزامي���ا لجمي���ع المقاولين .وثم���ة اعتقاد على
بجع���ل هذا اإلج���راء
نط���اق واس���ع في الدوحة يش���ير إلى عدم ق���درة العمال على فتح
حس���ابات مصرفية خاصة به���م ،ولكن اتضح أن ذل���ك االنطباع غير
صحيح بالمجمل في ضوء المحاضرتين اللتين ألقاهما ممثال اثنين
من المصارف المحلي���ة ،واللذين يقدمان خدمات مصرفية للعمال
ً
شهريا ،منوهين بأن الكثير
الذين يقل دخلهم عن ألفي ريال قطري
من المقاولين ،ونظرائهم المتعاقد معهم من الباطن ،يستفيدون
من هذه الخدمة .وال زالت بعض الش���ركات الصغيرة والمتوس���طة
ً
إلكترونيا ،ما يس���تدعي اعتم���اد هذا اإلجراء
تُ حج���م ع���ن دفع األجور
كأحد الشروط التعاقدية الواجب مراقبتها وضمان إنفاذها قانوناً.
ُ
وطرح اقتراح أثناء االجتماع مفاده اشتراط اقتطاع قسم من الدفعة
ً
مقدما لش���ركات المقاوالت المنفذة للعطاء واالحتفاظ
المس���ددة
به���ا ككفالة تضمن س���داد األجور للعمال على ط���ول جميع مراحل
سلس���لة التعاق���د من الباطن ،وذلك في حال تك���رار تباطؤ الجهات
المالكة للمش���اريع في الدفع وعدم قدرة شركات المقاوالت على
تموي���ل جميع المعنيين ضمن سلس���لة التوري���دات .والغرض من
ذلك هو إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ يكفل توافر أموال كافية
لس���داد مس���تحقات العمال؛ كم���ا إن ذلك يعط���ي االنطباع للعالم
الخارجي بأن دولة قطر تتعامل مع مس���ألة االمتناع عن سداد أجور
العم���ال بمنتهى الجدي���ة .وينبغي إيالء العناي���ة القصوى لعملية
وضع التفاصيل التي تكفل نجاح هذه اآللية.

التوظيف واالستقدام
وتتفاقم مشكلة عدم سداد األجور بفعل غرق العمال في الديون
ً
مقدما لصالح مكاتب االستقدام
جراء اضطرارهم إلى دفع رس���وم
ً
رس���ميا في مؤسس���ة قطر
والتوظيف .وتُ لزم المعايير المعتمدة
أرب���اب العم���ل بالتعام���ل مع مكات���ب التعاق���د واالس���تقدام التي
تتحلى ممارساتها بالمس���ؤولية ،وسداد جميع تكاليف االستقدام
ُ
اضطروا إلى دفع رس���وم للوكيل/
وتعوي���ض العم���ال إذا ثب���ت أن
مكت���ب االس���تقدام .كم���ا أث���ار المش���اركون خالل النقاش مش���كلة
اس���تحالة مراقبة وكالء االس���تقدام الذين يعملون من الباطن في
البل���دان المص���درة للعمال���ة ،ع�ل�اوة على صعوبة س���داد/تعويض
العم���ال عم���ا تكب���دوه م���ن تكاليف في ظ���ل عدم توف���ر وصوالت
رسمية.
كم���ا أف���اد أحد المصادر أثناء االجتماع بوجود بعض الش���ركات التي
تراعي الممارس���ات األخالقية في عملية التوظيف واالس���تقدام،
ً
حاليا مع مؤسس���ة قطر على معرفة المكاس���ب
وأن إحداها تعكف
المتحقق���ة على صعي���د إنتاجية العمال في حال ع���دم وجود ديون
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مس���تحقة عليه���م .وتكتس���ي عملي���ة مراقب���ة ممارس���ة مكات���ب
االستقدام والتوظيف وتدقيقها أهمية كبرى ،وثمة شركات تعرض
ً
تدريبا لموظفي الش���ركات الفائزة
خدمات من هذا القبيل أو توفر
بالعط���اءات على القيام بعملية التحق���ق والتدقيق تلك .ونُ قل عن
ً
حاليا
ممثل مؤسسة قطر في االجتماع قوله أن المؤسسة تعكف
عل���ى العم���ل من أج���ل الوصول إل���ى مرحلة تخولها إص���دار قائمة
بشركات التوظيف واالستقدام التي توصي بالتعامل معها.

التوصيات المنبثقة عن االجتماع:
ينبغي على الجهات الحكومية مالكة المشاريع مراعاة ما يلي:
 nتح���ري اتب���اع التدابير الت���ي أثبت نجاحه���ا في أماك���ن أخرى على
صعيد ضمان تسريع عملية سداد المبالغ المستحقة للمقاولين
بمجرد تقديم الفواتير ،ما يس���اهم بتحسين حركة السيولة في
جميع مفاصل سلسلة التعاقد من الباطن؛
ً
ً
قاطعا في قطر
رفض���ا
 nرفض ممارس���ة «الدفع عن���د القبض»
وش���مول الممارسات المعتمدة لدى ش���ركات المقاوالت على
صعيد س���داد أج���ور العمال (إلى جان���ب منحه���م المزايا األخرى
م���ن قبيل التأمي���ن الصحي وإجراءات الس�ل�امة ومنافع الرعاية
االجتماعي���ة) ضم���ن معايي���ر اختيار الش���ركات التي يرس���و عليها
العطاء؛

ً
بن���ودا تنص على إل���زام ش���ركات المقاوالت
 nتضمي���ن العق���ود
الفائزة بالعطاءات بتحمل سداد أجور عمال المقاولين الثانويين
(شركات التوظيف واالستقدام) إذا ثبت عدم قيام هذه األخيرة
بدفعها لهم؛
 nاالستغناء عن اقتطاع نسبة من الكفالة االبتدائية واالستعاضة
عنها بكفالة ضمان األداء بغية تيس���ير حركة السيولة في قطاع
اإلنشاءات؛
 nوالنظ���ر ف���ي ج���دوى تجني���ب نس���بة مئوية م���ن الدفع���ة التي
ً
مقدما واالس���تعاضة عنه���ا بكفالة ضمان
يتقاضاه���ا المق���اول
سداد أجور العمال.

وينبغي على شركات المقاوالت دراسة إمكانية:
ً
إلكترونيا والحرص
 nتحويل مخصصات أجور العمال إلى المصارف
على أن يحذو المقاولون الثانويون حذوهم على هذا الصعيد؛
 nاس���تحداث خط س���اخن لتلقي االتصاالت المتعلقة بالش���كاوى
عل���ى صعي���د التأخر في س���داد األجور أو االمتناع عن س���دادها
بالكامل؛
 nوتطوير قدراتهم في مجال مراقبة إجراءات ممارس���ات شركات
التوظي���ف واالس���تقدام وتدقيقها والممارس���ات المتبعة لدى
ش���ركات المق���اوالت المتعاق���د معه���ا من الباط���ن على صعيد
ً
أيضا.
التوظيف واالستقدام

الملحق  :2رب امرئ حتفه فيما تمناه

مقالة منشورة على مدونة «مهندسون ضد الفقر» بتاريخ  21مايو/أيار 2014
حظي���ت اس���تضافة قطر المزمعة لبطول���ة كأس العالم لكرة القدم  2022باهتمام وس���ائل اإلعالم الدولية والناش���طين في حمالت
الدفاع عن حقوق العمال الذين تم استقدامهم لتشييد مشاريع البنية التحتية الخاصة بالبطولة .وتستعرض كبيرة مستشاري البحوث
والسياسات بمنظمة «مهندسون ضد الفقر» ،جيل ويلز ،اآلثار المترتبة على إلغاء العمل بنظام «الكفيل» المثير للجدل.
ً
حس���نا على صعيد كشف
بالء
لقد أبلت منظمات حقوق اإلنس���ان
ً
النق���اب ع���ن االنتهاكات واس���عة النط���اق التي يتع���رض لها عمال
قطاع اإلنشاءات في قطر ،ولكنها أغفلت التركيز بنفس القدر من
األهمية على اقتراح تدابير كفيلة بالتصدي للمشكلة وعدم االكتفاء
بالدعوة إلى إلغاء نظام «الكفيل» وحسب ،كون أحد لم يتحدث عن
البديل الذي سوف يحل محل نظام الكفيل عقب إلغائه.
تعول إلى حد
فالمس���ألة معقدة .فرغبة قطر والدول األخرى التي ّ
كبي���ر على الي���د العاملة المهاجرة في ممارس���ة بعض الرقابة على
هجرة العمال األجانب وإقامتهم ليست بأمر يمكن تفهمه وحسب،

مجرد سوق عمل حرة
بل إن ذلك قد ّ
يوفر حماية أفضل للعمال من ّ
ً
حاال ً
إذا في ظل نظام
ومفتوحة .فهل سوف يكون العمال أفضل
ال يقوم على ضبط تواجد قضايا الهجرة واإلقامة بالنسبة للعمال
الوافدي���ن؟ بالتأكي���د لن تتالش���ى بين عش���ية وضحاها ممارس���ات
مكاتب التوظيف واالس���تقدام التي تستغل حاجة العمالة المهاجرة
الماسة للحصول على فرص العمل داخل قطر .وبالمقابل ،سوف
تقل فرص العمل التي تحصل العمالة الوافدة عليها في ظل غياب
ً
تقريبا بأن إتاح���ة قدر أكبر من
الكفي���ل .ويمك���ن الجزم بش���كل قاطع
الحرية للعامل كي ينتقل للعمل لدى صاحب عمل آخر سوف يحمل
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الملحق  :2رب امرئ حتفه فيما تمناه – تتمة

أرباب العمل على المطالبة بالمزيد على صعيد ممارسة الحق في
االس���تغناء عن خدمات العمال الذين لم تعد هناك حاجة لالستعانة
ووضعت ضوابط
بهم .وإذا ُطبق نظام «الكفيل» بالشكل الصحيحُ ،
تكفل اس���تمرار سداد األجور المس���تحقة ،فسوف يتسنى للعامل
حينها أن يضمن الحصول على فرصة عمل تس���اعده على تحس���ين
أحواله المادية.
وبغية فهم سبب عدم أداء األجور للعمال على الدوام ،يتعين علينا
أن ن����درك طبيع����ة الضغوط التي يش����هدها قطاع اإلنش����اءات فيما
يتعلق بمرونة س����وق العمل من جان����ب العرض ،والنظام الذي تبلور
مع الوقت للتعامل مع ذلك الوضع .وفي الماضي ،اعتادت شركات
المقاوالت في العديد من البلدان (ال سيما في منطقة الخليج) إلى
تحمل المخاطر مباش����رة على صعيد إدراج عدد كبير من العمال على
كشوفات الرواتب فيها على الرغم من أنه عدد يفوق الحاجة الفعلية
لتل����ك الش����ركات على صعي����د العمالة .واكتفت تلك الش����ركات فيما
مضى بالتعاقد مع ش����ركات أو مقاولين من الباطن لتوفير مهارات
متخصص����ة .وأم����ا الي����وم ،فتلج����أ ش����ركات المقاوالت ف����ي مختلف
أنح����اء العال����م إلى تأمين ُجل حاجتها من العمال من خالل التعاقد مع
ش����ركات من الخارج تكفل توفير العدد المطلوب من العمال .وبهذه
الخطوة ،قامت ش����ركات المق����اوالت بالتخلص من عبء عقد موازنة
بي����ن احتياجاتها العمالية والمخاطر المصاحب����ة لذلك ،وألقت به على
ً
وخصوصا أولئك منهم
عاتق المقاولين المتعاقد معهم من الباطن،
الذين يقتصر نشاطهم على توفير العمالة وحسب.
وف���ي نهاية المط���اف ،يتحمل العمال في أغل���ب البلدان المخاطر
المرافقة لمرونة نظام سوق العمل والمتمثلة باقتصار المتاح من
عقود العمل على قصير األجل منها ،وحتمية حدوث فترات يبقى
العام���ل فيها بال عم���ل .وعلى النقيض من ذلك ،فيمكن الحصول
عل���ى عقد عمل لمدة س���نتين بموجب نظام «الكفيل» ،وعليه فإن
المق���اول م���ن الباط���ن هو ال���ذي ُيجب���ر دون غيره على س���داد أجور
العمال لهم س���واء تمكن من تأمين عمل لهم أم ال .وفي معرض
ً
مؤخرا ،تدرك منظمة «مهندس���ون ضد
تقريره���ا المفصل الصادر
الفقر» طبيعة المخاطر اإلضافية التي يتحملها المقاول من الباطن
دون غيره جراء بطء المقاول الرئيس والجهة صاحبة المش���روع في
س���داد المس���تحقات المترتبة عليهما لقاء العم���ل الذي يؤديه .كما
ت���ؤدي توصي���ات من قبيل اعتم���اد عقود نموذجي���ة موحدة وغيرها
م���ن التوصيات المتعلقة بتحس���ين مخصص���ات الرعاية االجتماعية
للعم���ال إل���ى خل���ق المزيد م���ن الضغ���وط التي يتع���رض المقاول
م���ن الباطن لها بصفته وأمثاله المش���غل الرئيس���ي لعمال قطاع

اإلنش���اءات .وال ش���ك أنه ينبغي معاقبة الجه���ات واألفراد الذين
يتعم���دون مخالف���ة أح���كام النظام المعتم���د ،ولكن ال يج���وز إغفال
أهمية المساعدة التي يمكن تقديمها لشركات المقاوالت الناشئة
بغية تمكينها من الوفاء بالتزاماتها.
ولع���ل أح���د الحل���ول البديهية يكم���ن في حظ���ر التعهي���د (التعاقد)
الخارجي ،وإلزام جميع ش���ركات المقاوالت (ال سيما الرئيسية منها
وه���ي عبارة عن ش���ركات دولي���ة ضخمة تمتلك ق���درات مالية كبيرة
ف���ي العادة) إل���ى معاودة تش���غيل العمال لديها مباش���رة .وعلى
الرغم من أن انتهاك حقوق العمال لن يتوقف ،إال أنه سوف يغدو
ً
قضائيا .ولكن
من الس���هولة تحديد الجه���ات المخالفة ومالحقته���ا
ذلك قد يتس���بب ف���ي تراجع مس���تويات الكفاءة وارتفاع األس���عار
في العروض المقدم���ة للفوز بالعطاءات .وبمقدور جهات القطاع
الع���ام مالكة المش���اريع ف���ي قطر أن تتحم���ل ارتفاع أس���عار تنفيذ
العط���اءات ،ولكن جميع العمالء أصحاب المش���اريع ،بما في ذلك
ً
جهدا في خفض قيمة تنفيذ العطاء أكثر
األثرياء منهم ،لن يدخروا
ما أمكن قبيل التوصل إلى إبرام الصفقة ،وعليه فمن غير المرجح
أن يحصل شيء من هذا القبيل.
ولع���ل البدي���ل المناس���ب يتمث���ل ف���ي اس���تمرار العم���ل بأفض���ل
الممارس���ات واإلج���راءات التي يتضمنها نظ���ام «الكفيل» واعتماد
تدابير أخرى كفيلة بالتصدي لمساوئه واألسباب األساسية الكامنة
وراءه���ا .ويوصي التقري���ر الذي أصدرته «مهندس���ون ضد الفقر»
ً
مؤخ���را بالخط���وات التي بوس���ع قطاع اإلنش���اءات القي���ام بها من
تلقاء نفس���ه بغية التصدي لمس���ألة التأخر في سداد أجور العمال
أو االمتن���اع ع���ن س���دادها بالمجم���ل .ولقد تبن���ى التقري���ر الصادر
ً
مؤخرا عن ش���ركة «دي إل إيه بايبر» للمحاماة بتكليف من الحكومة
القطرية جميع توصيات منظمة «مهندس���ون ضد الفقر» ،واقترح
إلزام أرباب العمل الذين يتقاعس���ون ع���ن أداء األجور في موعدها
أو ينتهك���ون التزاماته���م المترتبة عليهم تجاه عماله���م ،بالتنازل عن
ح���ق رفض إصدار ش���هادة ع���دم الممانعة التي تتي���ح للعامل تغيير
الكفيل.

وبالمقاب���ل ،تس���اند منظم���ة «مهندس���ون ض���د الفق���ر» جمي���ع
التوصي���ات الواردة في تقرير ش���ركة «دي إل إي���ه بايبر» للمحاماة.
ونناش���د حكومة دولة قطر كي تأخذ بتل���ك التوصيات وتوعز بإجراء
بح���وث ت���درس طبيعة القي���ود الت���ي تواجهها ش���ركات المقاوالت
الواقع���ة في أس���فل سلس���لة التعاقد من الباط���ن ،أي تلك التي
توظف العمال مباشرة.
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المراجع
ماري بريدنج ( ،)2013الهجرة الهندية الفارسية إلى الخليج :الفساد والقدرة على
تنظيم وكاالت التوظيف ،ضمن كتاب العمال المغتربون في الخليج الفارسي
(العربي) ،مهران كمرافا وزهرا بابر (المحرران) ،هيرست آند كومبني ،لندن

أندرو جاردنر ( )2013وسيلفيا بيساو وأبدوالي ديوب وكلثم الغانم وكين لي
ترانج ولورا هاركينس ،صورة عن المهاجرين ذوي الدخل القليل في قطر
المعاصرة ،مجلة الدراسات العربية ،العدد  1.3يونيو/حزيران الصفحات 17-1

أندرو جاردنر ( ،)2013لماذا يستمرون بالقدوم إلى هنا؟ العمال المغتربون
في دول الخليج ،ضمن كتاب العمال المغتربون في الخليج الفارسي (العربي)،
مهران كمرافا وزهرا بابر (المحرران) ،هيرست آند كومبني ،لندن

منظمة العمل الدولي ( ،)1995المشاكل االجتماعية ومشاكل العمل المتعلقة
بالعمال المغتربين العاملين في صناعة البناء ،مكتب العمل الدولي ،برنامج
النشاطات القطاعية ،جنيف

الهوامش
ً
رسوما لوكالء التوظيف ،ويقع العديد منهم تحت
 .1دفعت أغلبية العمال
كاهل الدين لشركات إقراض المال الموجودة في بالدهم .ويؤدي التأخر
في دفع األجور إلى زيادة نسبة الفائدة المفروضة على ديونهم ،ويعتبر
ً
ً
رئيسيا لقلق العمال.
مصدرا
هذا
 .2أظهر المسح الذي تم إجراؤه في عام  2012على عينة عشوائية من
العمال المغتربين ذوي الدخل القليل والموجودين في قطر بأن %21
يقولون إنهم يستلمون رواتبهم في الوقت المحدد .وكانت هذه
مجموعة مختلطة من العمال ونعتقد بأن النسبة أعلى من ذلك إذ
اقتصرت المجموعة على عمال البناء فقط .وللحصول على المزيد من
المعلومات يرجى قراءة بحث جاردنر واآلخرين الصادر في عام .2013
 .3نشرت في العمل العربي  Arabian Businessفي  23يونيو /حزيران
 2010وفي  15يناير/كانون الثاني 2013
http://www.arabianbusiness.com
 .4مقابلة أجراها المؤلفان مع مدير قسم الشؤون البشرية في الوزارة في
.2013/6/10
 .5يطلب قانون العمل (المادة  )19أن يوفر صاحب العمل تفاصيل حول
كافة العاملين الذين يتم توظيفهم واألجور التي يتم دفعها إلى وزارة
ً
آالفا
العمل كل ستة أشهر .ولكن ليس من المرجح أن تراجع وزارة العمل
من الوثائق للتأكد فيما إذا تم دفع األجور في الوقت المحدد وفيما إذا
تم دفع كامل قيمة األجور أم ال.
 .6أشار جاردنر واآلخرون ،في بحثه الصادر في عام  2013إلى أن الفلبين
تعتبر من أنشط الدول بالنسبة لتشريعاتها وإدارتها لتدفقات الهجرة
االنتقالية باإلضافة إلى كونها من أقل الدول تكلفة بالنسبة لتكاليف
الهجرة.
 .7بموجب القانون الحالي يتوجب حصول العمال على شهادة عدم
الممانعة في حال رغبتهم بتغيير أصحاب عملهم وهذه مشكلة حقيقية
للعمال العالقين في عالقة عمل مسيئة ،ولكن لم تطرح معايير
مؤسسة قطر هذه المسألة.

 .10وتشمل المواضيع المذكورة في مواصفات البناء القطرية ()QCS 2010
والمادة  17من معايير مؤسسة قطر اإللزامية.
http://www.tdic.ae/en/media/get/20120923_TDIC-EPP- .11
Compliance-Monitoring-Sep2012.pdf
Breeding (2013) .12
http://www.moi.gov.qa/sit/Englih/news/print.html .13
 .14طرح جاردنر واآلخرون هذه النقطة في بحثه الصادر عام .2013
 .15ويمكن القيام بالمزيد من األمور في هذه المسألة .فعلى سبيل المثال
يوجد تشريع األجور العادل في المملكة المتحدة والذي يتطلب التحويل
السريع إلى الحكم القضائي في حال حجز العميل لألجور بسبب وجود
أمور مختلف عليها .وال يوجد أي سبب يمنع دفع األجور غير المختلف
عليها في الوقت المحدد بينما يتم حل األجور المختلف عليها في وقت
الحق .وفي حال عدم وجود أي تشريع فيجب أن يكون من الممكن إدراج
هذا األمر ضمن محتوى العقد.
 .16تشتمل معايير مؤسسة قطر على سياسة التظلم ولكنها مخصصة
فقط بأن يقدم العمال شكواهم ضد وكالء التوظيف في قطر أو في
الخارج .ولم يتم ذكر أي أمر حول قيام العمال بتنبيه المقاول الرئيسي أو
العمالء عن تأخر دفع أجورهم.
 .17أقرت الحكومة البريطانية تشريعات مصممة لتحسين تدفق المال من
ً
وصوال إلى السلسلة التعاقدية وتوجد تشريعات مماثلة في
العميل
دول أخرى .ومن المبادرات الحديثة تحسين تدفق األموال إلى المقاولين
الموجودين في الطبقات السفلى من عمالء القطاع العام القادمين
من المملكة المتحدة وذلك عن طريق إنشاء حسابات المشروع البنكية
https://www.gov.uk/government/publications/project-bank accountsوإنشاء مخطط لزيادة تمويل سلسلة التوريد
https://www.gov.uk/government/news/prime-ministerannounces-supply-chain-finance-scheme

 .8المقابلة التي أجراها المؤلفان مع مدير عام الغرفة في .2013/6/6
 .9أكدت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في المقابلة التي أجراها المؤلفان
في  2013/6/9بأن وزارة الداخلية تمنح حق النقل في حال إثبات العمال
أنه لم يتم دفع أجورهم.
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