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Background  

In common with other Gulf Cooperation Council (GCC) 
countries the State of Qatar has turned to foreign labour 
to help support its rapid development. In July 2018 the 
population of Qatar stood at 2.45 million (Ref: Ministry of 
Development, Planning and Statistics) of whom some two 
million are estimated to be migrant workers.  

On 8 November 2017 the ILO and Qatar entered into a 
comprehensive 3-year technical cooperation programme. 
This reflects the commitment of the Government of Qatar 
and the ILO to cooperate on ensuring compliance with 
ratified international labour Conventions as well as 
achieving basic principles and rights related to work in the 
State of Qatar.  

ILO’s Project Office for the State of Qatar was subsequently 
established in Doha in April 2018 and is supporting the 
government’s labour reform agenda including the 
replacement of the kafala sponsorship system.   

Key focus areas   
Activities will take place in key areas as follows: 

 improvement in the payment of wages;  

 enhanced labour inspection and Occupational 
Safety and Health (OSH) systems; 

 replacement of the kafala sponsorship system and 
improvement of labour recruitment procedures;  

 increased prevention, protection and prosecution 
against forced labour;  

 promotion of workers’ voice. 

 

 

 

 

Expected outcomes  

The ILO Project Office is working in close partnership with 
government ministries, employers’ organizations and 
international trade unions to help achieve the following:  

Improvement in the payment of wages  

The Wage Protection System (WPS) will be enhanced, its 
coverage expanded and sanctions for non-payment of wages 
enforced. A wage guarantee fund is to be established and a 
non-discriminatory minimum wage adopted. 

Enhanced labour inspection and Occupational Safety and 
Health (OSH) systems  

A labour inspection policy will be implemented with the 
capacity and enforcement powers of labour inspectors 
boosted. An Occupational Safety and Health (OSH) policy will 
be put into practice while a system for registering work injuries 
and occupational diseases will also become operational. 

A contractual system established to replace Kafala; improved 
employment conditions and labour recruitment procedures  

Laws regulating recruitment and employment of migrant 
workers will be implemented, reviewed, and revised in line 

with the comments of the ILO Committee of Experts. 

Restrictions on migrant workers’ ability to change employer 
and exit the country will be removed. Recruitment practices 
will also be improved through the implementation of ILO’s Fair 
Recruitment guidelines.  

Increased prevention, protection and prosecution against 
forced labour  

Effective policies on human trafficking will be developed and a 
National Action Plan on forced labour implemented. The 
capacity of national enforcement authorities will be 
strengthened as will local and international coordination on 
forced labour and human trafficking issues. Awareness on 
forced labour as well as the ILO principles and guidelines for 
fair recruitment will be increased.  

Promotion of workers’ voice  

National dispute settlement mechanisms will be strengthened 
with emphasis on Labour Dispute Resolution Committees. 
Workers will be advised and helped to submit complaints 
through the Ministry of Administrative Development, Labour 
and Social Affairs. Enterprise-level Joint Committees 
comprising employer and worker representatives will be 
established. Awareness of complaint mechanisms will also be 
boosted.  

 

 

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3295273
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 دولة قطرل( ILOمنظمة العمل الدولية ) مشروعمكتب         

                                                                                 

 

 

 

 

  النتائج المرتقبة

ع منظمة العمل الدولية بتعاون وثيق مع الوزارات ارييعمل مكتب مش

ة الدولية للمساعد يةنقابات العمالالالحكومية ومنظمات أصحاب العمل و

 على تحقيق ما يلي:

 دفع األجور نتحسي

، وفرض تهتعزيز نظام حماية األجور، وتوسيع نطاق تغطيسيتم 

إنشاء صندوق  من المقرردفع األجور. و الممتنعين عنعقوبات على 

 لألجور. ضمان لألجور واعتماد حد أدنى غير تمييزي

 تين.الصحة المهنيوتفتيش العمل والسالمة  نظم تعزيز

 توسيع نطاقو مفتشي العمل اترقدبدعم  لعمللش تفتي سياسةستنفَّذ 
ة لسالمة والصحلسياسة  وضعستكما  صالحيات االنفاذ الخاصة بهم.

جيل العمل بنظام تس موضع التنفيذ في حين سيبدأ أيضا   تينالمهني
 إصابات العمل واألمراض المهنية.

ظروف العمل ؛ تحسين الكفالة ليحل محلنظام تعاقدي  إنشاء

 العاملةيد وإجراءات توظيف ال

، وتوظيفهم العمال المهاجرين استقدامذ القوانين التي تنظم تنفَّ س

 ابعةالت خبراءاللجنة ومراجعتها، وتنقيحها بما يتماشى مع تعليقات 

ستتم إزالة القيود المفروضة على قدرة كما . منظمة العمل الدوليةل

م د. كما سيتالبال مغادرةالعمال المهاجرين على تغيير صاحب العمل و

من خالل تنفيذ المبادئ التوجيهية للتوظيف  ظيفتحسين ممارسات التو

 منظمة العمل الدولية.التي وضعتها العادل 

 العمل الجبري في مواجهةالوقاية والحماية والمقاضاة  زيادة

وضع سياسات فعالة بشأن االتجار بالبشر  سيتمإضافة إلى ما سبق، 

 ز قدرة سلطات. وستعزَّ الجبريالعمل وتنفيذ خطة عمل وطنية بشأن 

اإلنفاذ الوطنية وكذلك التنسيق المحلي والدولي بشأن قضايا العمل 

 لعملشأن اب لوعيا دةياز تم العمل علىسيي واالتجار بالبشر. وجبرال

 لتوجيهيةا ئهادمباو ليةولدا لعملا منظمة دئمبا لىإ باإلضافة يلجبرا

 .دللعاا المتعلقة بالتوظيف

 مالصوت الع تعزيز

سوية تعات مع التركيز على لجان از اآلليات الوطنية لتسوية النزتعزَّ س

العمال ومساعدتهم على تقديم  إرشادسيتم كما النزاعات العمالية. 

وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون  عن طريقالشكاوى 

ضم ت اتسيتم إنشاء لجان مشتركة على مستوى المؤسسواالجتماعية. 

ت آلياشأن الوعي ب أيضا   زعز  سي .والعمالب العمل صحاممثلين عن أ

 وى.االشكتقديم 

 

 

 

 

 
 

 

   خلفية

ت دولة قطر إلى العمالة لجأدول مجلس التعاون الخليجي، سائر لى غرار ع
، بلغ عدد 8102 /تموز. في يوليوةالسريع نميتهااألجنبية للمساعدة في دعم ت

)المرجع: وزارة التنمية والتخطيط  نسمة مليون 84.2سكان قطر 

 .أجنبيمل اع نحو مليونيمن بينهم واإلحصاء( 
 

قطر دولة منظمة العمل الدولية و أبرمت، 8102تشرين الثاني/نوفمبر  2في 

التزام حكومة  ذلك سنوات. ويعكس ته ثالثشامل مد تعاون تقني برنامج

ضمان االمتثال التفاقيات العمل  علىقطر ومنظمة العمل الدولية بالتعاون 

الدولية المصادق عليها، فضال  عن تحقيق المبادئ والحقوق األساسية 

 المتعلقة بالعمل في دولة قطر.

ع منظمة العمل الدولية لدولة قطر في الدوحة يرائ مكتب مش، أنش  بالتاليو

 العمل بمانظام يدعم برنامج الحكومة إلصالح هو و 8102أبريل /في نيسان

 في ذلك استبدال نظام الكفالة.

 

   الرئيسةمحاورالتركيز

 : الرئيسة على النحو التالي حاورمالاألنشطة في  تقامس
 

 تحسين دفع األجور؛ 

 ؛تينالمهني والصحةالسالمة و تفتيش العمل نظم تعزيز 

 ؛يد العاملةاستبدال نظام الكفالة وتحسين إجراءات توظيف ال 
 ؛يجبرالعمل ال في مواجهةالوقاية والحماية والمقاضاة سبل  تعزيز 

 .تعزيز صوت العمال 

 

 

 

 

 

 


