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 معلومات بشأن التقدم المحرز في إطار برنامج 
 قطر ومنظمة العمل الدولية حكومة بين يالتعاون التقن

دعم برنامج التعاون  (2017تشرين الثاني/ نوفمبر  - األول/ أكتوبر)تشرين  331قرر مجلس اإلدارة في دورته  .1

هذا ويعكس برنامج التعاون التقني  1التقني المتفق عليه بين حكومة قطر ومنظمة العمل الدولية وطرائق تنفيذه.

ال حكومة قطر ومنظمة العمل الدولية على حد سواء بالتعاون على ضمان االمتثمن جانب التزاماً مشتركاً 

التفاقيات العمل الدولية المصّدق عليها، فضالً عن تحقيق المبادئ والحقوق األساسية في العمل في دولة قطر 

 .2020-2018على نحو تدريجي خالل الفترة 

تشرين  -)تشرين األول/ أكتوبر  334األول قد عرض على مجلس اإلدارة في دورته  المرحلي وكان التقرير .2

وتتضمن هذه الوثيقة التقرير المرحلي السنوي الثاني عن تنفيذ برنامج التعاون التقني،  2(.2018الثاني/ نوفمبر 

. 2019إلى منتصف تشرين األول/ أكتوبر  2018ويغطي الفترة الممتدة من منتصف تشرين األول/ أكتوبر 

 وبهدف تيسير االطالع، أرفق ملخص عن برنامج التعاون التقني في ملحق هذه الوثيقة. 

 إنجازات السنة الثانية في إطار الدعائم الخمس للبرنامج 

 تحسين دفع األجور  – األولىالدعامة 

، استعرضت اللجنة التخصيصية بشأن 2019في نيسان/ أبريل  - لألجور غير تمييزينحو اعتماد حد أدنى  .3

أعدته منظمة العمل الدولية تلخص فيه نتائج دراسات  تقريراً ، 2018التي تشكلت عام  ،الحد األدنى لألجور

حد أدنى جديد لألجور ونظام حد أدنى مستدام لألجور في قطر. وقدم هذا التقرير توصيات  أجريت بشأنتقنية 

إلى تحليل الظروف االقتصادية واحتياجات العمال وعائالتهم. واستفاد التقرير  مفصلة وخيارات للتنفيذ استناداً 

نظام حماية األجور وبيانات استقصائية أخرى، إضافة إلى مدخالت من أصحاب  مستمدة منات مفصلة من بيان

 وغرفة التجارة واالتحادات النقابية العالمية وغيرها. يةمعنالالعمل والعمال في مختلف القطاعات والوزارات 

األدنى لألجور، ورفعه إلى ووافق مجلس الوزراء في أيلول/ سبتمبر على مشروع تشريع بشأن قانون الحد  .4

اعتماده، سيصبح أول قانون بشأن الحد األدنى لألجور في دولة  فورمجلس الشورى من أجل استعراضه. و

أصحاب العمل توفير الطعام والمسكن الالئقين للعمال، إضافة إلى  على أن يضمنمشروع القانون  نصقطر. وي

إلى إنشاء  األجر األساسي. ويطبق على جميع العمال، بمن فيهم العمال المنزليون. ويدعو مشروع القرار أيضاً 

 ي.دور على أساستعديالت ال"لجنة الحد األدنى لألجور" تكون مهمتها رصد أثر الحد األدنى لألجور واقتراح 

التشريع  بما شملأجري تقييم شامل لنظام حماية األجور في إطار البرنامج،  - برنامج حماية أجور معزز .5

واإلطار المؤسسي والعمليات الداخلية لوحدة نظام حماية األجور في وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 

تركز التوصيات على توسيع نطاق  االجتماعية. وصدرت سلسلة توصيات بشأن طريقة تعزيز النظام. ولم

على ضمان الكشف عن مختلف أشكال  التغطية لتشمل المزيد من العمال والمنشآت فحسب، بل ركزت أيضاً 

ا يؤدي إلى الحد من حاالت عدم دفع األجور لفترة طويلة. وسيدعم معدم االمتثال ومعالجتها بصورة عاجلة، م

االثني عشر  فترة والشؤون االجتماعية في تنفيذ التوصيات على مدى البرنامج وزارة التنمية اإلدارية والعمل

 .ةالمقبل شهراً 

 2018لعام  17القانون رقم  2018تشرين األول/ أكتوبر  30اعتمد في  - العمال تأمين ودعمإنشاء صندوق  .6

متأخرة بشكل فوري عقب صدور الالصندوق للعمال أجورهم  يدفعوالعمال.  تأمين ودعمالقاضي بإنشاء صندوق 

العمال عند التي يواجهها بعض الكبيرة نزاعات العمال. وسوف يذلل بهذا الصعوبات  تسويةقرار بذلك من لجنة 

بأجورهم غير المدفوعة. وسيقدم الصندوق كذلك الدعم اإلنساني إلى العمال  وجها لوجهمطالبة أصحاب العمل 

مع أصحاب  وستتعامل الحقاً  ذا الصندوقالحكومة الميزانية األولية له المستضعفين في ظروف معينة. وقد قدمت

 

 .387، الفقرة .PV/331GBالوثيقة    1

 ..8INS//334GB الوثيقة   2

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616103.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_647831.pdf
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 اآلن وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية وقد أنجزتالعمل غير الممتثلين بغية تغذية الصندوق. 

لول كانون بح كامالً  الً فعيتالصندوق  لفعيتالهدف هو و. شغيلية لهتعيين مديري الصندوق وخصصت ميزانية ت

 .2019األول/ ديسمبر 

صناديق وخطط مشابهة من بلدان مختلفة في العالم، ل استعراضاً  البرنامج أجرىومن أجل دعم تفعيل الصندوق،  .7

نموذج أو نظم مناسبة لدولة قطر. وتتضمن هذه األمثلة صناديق إعسار وخطط تأمين،  بما يتيح تنوير وضع

مختلفة، موجودة بشكل رئيسي في آسيا وأوروبا. ورشح عن تقرير مجموعة آليات  عن طريقيجري تمويلها 

؛ طريقة إنشاء مؤسسة تتمتع بالشفافية هوإجراءات هالصندوق وسياسات ةياالستعراض توصيات عملية بشأن: هيكل

 .إيداع طلب لدى الصندوقالموارد واالستدامة؛ معايير  ضمانوالمساءلة والمهنية؛ 

 العمل ونظم السالمة والصحة المهنيتينتفتيش   – الدعامة الثانية

عنه وضع واعتماد سياسة وطنية لتفتيش ونتج أجري تقييم شامل لنظام تفتيش العمل،  - نظام تفتيش عمل معزز .8

 تفتيش العمل وإعداد خطة تدريب لتحسين كفاءة المفتشين. إدارةالعمل وإنشاء وحدة استراتيجية في 

، فأصبحت نقطة تحول رئيسية باتجاه تفتيش 2019لعمل في نيسان/ أبريل مدت السياسة الوطنية لتفتيش اواعتُ  .9

استراتيجي وقائم على األدلة مع التركيز على جمع البيانات وتحليلها والتخطيط والتنفيذ االستراتيجيين وتقديم 

رت هذه إرشاد وتدريب منسقين إلى جميع المفتشين وإقامة أنشطة توعية والتحلي بالشفافية والمساءلة. ونش

 السياسة بين جميع مفتشي العمل وعلى الموقع االلكتروني إلدارة تفتيش العمل.

ت جهات تنسيق من ضمّ و 2018وأنشئت الوحدة االستراتيجية في إدارة تفتيش العمل في كانون األول/ ديسمبر  .10

 عنورشة عمل  مختلف الوحدات الموجودة في وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية. وعقدت

واحدة إلى هولندا واألخرى  ان،دراسة دوليت اونظمت بعثت 2019االمتثال االستراتيجي في كانون الثاني/ يناير 

بهدف بناء قدرات الوحدة. ووضعت الوحدة منذ ذلك الوقت  2019إلى البرتغال في شباط/ فبراير وآذار/ مارس 

 جمع البيانات وتحليلها.ز على خطة استراتيجية إلدارة تفتيش العمل، تركّ 

بالتعاون مع معهد التنمية اإلدارية، وهو ذراع  2020-2019ووضعت الوحدة االستراتيجية خطة تدريب للفترة  .11

باليوم العالمي للسالمة والصحة في  التدريب في وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية. واحتفاالً 

بشأن السالمة والصحة المهنيتين. عالوة على ذلك، سيجري جميع مفتشي  مفتش عمل تدريباً  91العمل، تلقى 

التالية: مهارات تفتيش العمل  المجاالت، في 2020وطوال عام  2019، اعتباراً من أيلول/ سبتمبر العمل تدريباً 

ابات العمل؛ إص في؛ التحقيقات الحرارين؛ سكن العمال وإدارة اإلجهاد اوقانون العمل؛ السالمة والصحة المهنيت

حماية األجور؛ العمل الجبري؛ التوظيف. ويجري وضع مناهج التدريب بالتعاون مع معهد التنمية اإلدارية 

 ومركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية )مركز تورينو( وخبراء دوليين.

املة للسالمة والصحة وضع البرنامج صورة بيانية ش - السالمة والصحة المهنيتينبشأن اعتماد سياسة  .12

المهنيتين، بدعم من مجموعة واسعة من الوكاالت الحكومية وشبه الحكومية في قطر، ومن الوكالة التنفيذية 

للصحة والسالمة في المملكة المتحدة. وتصف الصورة البيانية  للسالمة والصحة المهنيتين وتحلل التشريعات 

 بما في ذلك ،من التوصيات ية والموارد المتاحة. وتتضمن عدداً والممارسات المعنية والبنية التحتية المؤسس

في هذا المجال؛ تنسيق تشريعات ومعايير السالمة والصحة  أصحاب المصلحة المتعددينبشأن: التنسيق بين 

ة في فريق نشطيشارك البرنامج بصورة كما واألمراض المهنية.  الحوادثالمهنيتين؛ جمع وتحليل البيانات عن 

ترك تقوده وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ووزارة الصحة العامة، حيث وضع عمل مش

سياسة وطنية للسالمة والصحة المهنيتين تحدد مبادئ الوزارتين ومجاالت عملهما ومسؤولياتهما. وتعتمد 

عايير والصكوك المعنية الصادرة السياسة على الصورة البيانية للسالمة والصحة المهنيتين وتأخذ في االعتبار الم

 عن منظمة العمل الدولية.

ودعم البرنامج وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ووزارة الصحة العامة في تنظيم أول شهر  .13

. وأقيم عدد من األنشطة خالل الشهر من 2018للسالمة والصحة المهنيتين على اإلطالق في نيسان/ أبريل 

عن  وطنياً  األنشطة مؤتمراً  وتضمنت ؛اعدة على تعزيز ثقافة السالمة والصحة المهنيتين في قطرأجل المس

وجهت إلى طالب  SafeJam بعنوانالسالمة والصحة المهنيتين وتقديم تدريب لمفتشي العمل وورشة عمل 

شركة وما  20 لىومنتدى للمختصين نظمه االتحاد الدولي لعمال البناء واألخشاب. وشارك ما يزيد ع اتالجامع
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 عامل في التدريب المتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين وأنشطة التوعية خالل الشهر 15000يربو على 

 .المذكور

 ، واستناداً 2019 ونيسان/ أبريل سفي آذار/ مار - وتدابير التخفيف من أثره اريالحر داإلجها بحث رائد في .14

يمكن  تنوير التدابير التيبهدف  الحراريفي اإلجهاد  دراستان بحثيتانإلى التجارب والخبرات الدولية، صدرت 

 عنأكاديمية  لكل ما أجري حتى اآلن من أبحاث جامعاً  أن تعتمدها الحكومة والمنشآت. وتضمن البحث تحليالً 

أجري البحث قد والتخفيف من أثره. و الحرارينُهج متطورة لقياس اإلجهاد  بغية تحديد اريحرالاإلجهاد 

بالشراكة مع وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية واللجنة العليا للمشاريع واإلرث في قطر 

 في اليونان والوكالة التنفيذية للصحة والسالمة في المملكة المتحدة. في جامعة تيسالي (FAME" )فيم"بر تومخ

في قطر بهدف قياس أثر  بإجراء بحث طليعي 2019في تموز/ يوليه وآب/ أغسطس  "فيم"بر تُكلّف مخو .15

عن هذه القياسات  حتى اليومالظروف البيئية في البلد على صحة وإنتاجية العمال. وهذه أوسع دراسة نفذت 

ولوجية. واختُبرت ثالثة تدابير تخفيفية بهدف تحديد أثرها، وتتعلق بمعدالت العمل والراحة والترطيب الفيزي

، من أجل أصحاب المصلحة الوطنيينونُشرت النتائج والتوصيات الرئيسية لهذه الدراسة على ونوع المالبس. 

  تحسين تنفيذ التشريعات الوطنية المعنية والمعايير على مستوى المنشآت.

ت تسجيالت فيديو ومطبوعات أُعدّ ولعمال وأصحاب العمل. اري من أجل اعت مواد توعية باإلجهاد الحروضو .16

ع أصحاب جّ وطريقة تخفيفها. وشُ  الحراريبلغات متعددة. وتلقى العمال معلومات موجهة تتعلق بمخاطر اإلجهاد 

مستوى المنشأة، ونشرت وزارة التنمية على  اريعلى اعتماد خطط التخفيف من اإلجهاد الحر والمديرون العمل

بشأن طريقة إجراء تقييم لمخاطر  إرشادياً  اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية على موقعها االلكتروني دليالً 

منشآت تعمل في قطر. كما فيها ، باالستناد إلى مواد منظمة العمل الدولية وأمثلة شاركتها الحرارياإلجهاد 

 .عن االجهاد الحراري ملصقات ومنشوراتل في مواقع العمُوزعت 

  نظام استخدام تعاقدي يحل محل نظام الكفالة  – الدعامة الثالثة
 وتحسين ظروف العمل وتوظيف العمال

الذي  2018لعام  13بهدف توسيع مجال تطبيق القانون رقم  - اعتماد قرار وزاري جديد يلغي تأشيرة الخروج .17

في صياغة  تقنياً  قدم البرنامج دعماً  ،2004لعام  14رقم  المشمولين بقانون العمللعمال لخروج التأشيرة يلغي 

قرار وزاري يعطي العاملين في الوزارات والكيانات الحكومية األخرى والعاملين في المؤسسات العامة والعمال 

الحق في مغادرة  ،عةالمنزليين والعمال البحريين والعاملين في الزراعة والمراعي والعاملين في أعمال متقط

أن تعتمد وزارة الداخلية القرار الوزاري  في نهاية عام  ويُزمعالبلد على نحو مؤقت أو دائم أثناء فترة تعاقدهم. 

"اعرف حقوقك" وأصدره بعدة لغات بهدف  بعنوانوسهل الفهم  مبسطاً  كرتونياً  . كما أعد البرنامج فيلماً 2019

 .2018لعام  13 استثارة وعي العمال بالقانون رقم

تتعلق بحراك العمال  إرشاد إصالحات سياسيةأجريت دراسة هدفها  - للعمال المهاجرين المهني منح الحراك .18

على  مت الدراسة األثر االقتصادي إللغاء شرط كتاب عدم الممناعةالمهاجرين في سوق العمل المحلية. وقيّ 

المنشآت، وسجلت وجهات نظر العمال بشأن خيارات اإلصالح. وعرضت النتائج األولية لهذه الدراسة أثناء 

صياغة تعديالت  . ودعم البرنامج الحقاً 2019الوطنيين في آذار/ مارس  ع أصحاب المصلحةورشة عمل م

 21والقانون رقم  2004لعام  14 علق بإنهاء الخدمة وإزالة شرط كتاب عدم الممناعة في قانون العمل رقمتت

الناظمين لعملية دخول وخروج العمال المهاجرين وإقامتهم، بغية إزالة القيود عن حرية تنقل العمال  2015لعام 

إلى مجلس  أحالهللبحث عن عمل آخر. ووافق مجلس الوزراء على مشروع التعديالت في أيلول/ سبتمبر، و

لنظام الكفالة التقييدي.  أن تضع حداً  ،بعد الموافقة عليها واعتمادها ،عديالتهذه الت ومن شأنالشورى للنظر فيه. 

بعد قضائهم فترة التجربة )إذا نص عقدهم  معقوالً  إشعاراً وسيغدو بإمكان العمال تغيير أصحاب العمل بإعطائهم 

يكون على صاحب على هذه الفترة(. ومع ذلك، إذا رغب العمال بتغيير صاحب العمل أثناء فترة التجربة فس

 من رسوم التوظيف والتكاليف المتعلقة به إلى صاحب العمل الحالي. اً دفع جزءأن يالعمل الالحق 

"اعرف حقوقك"  بعنوان مبسطاً  أعد البرنامج فيلما كرتونياً  -الجديدة  ت الوزاريةاالتوعية بالقوانين والقرار .19

إعداد سلسلة من األفالم  . كما يجري أيضاً 2018لعام  13وأصدره بعدة لغات بهدف توعية العمال بالقانون رقم 

الكرتونية التوضيحية بشأن مواضيع محددة عن حقوق العمال. وعقدت منظمة العمل الدولية باالشتراك مع 

 مناقشات مع بما فيهامناقشات متنوعة مع القطاع الخاص، وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية 
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سباني ومجلس األعمال الفلبيني ومجلس إلمجلس األعمال الهولندي ومجلس األعمال او غرفة التجارة األمريكية

 وإصالحات قانونية أخرى. 2018لعام  13األعمال البرتغالي ومجلس األعمال السويسري بشأن القانون رقم 

بشأن قطاع العمل المنزلي في قطر في تموز/  نظم اجتماع ثان   –ماذج توظيف العمال المنزليين توسيع نطاق ن .20

من أصحاب  ، ترأسته وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية وشارك فيه المعنيون2019يوليه 

 العامة المنشأة حديثاً  ن وغير الحكوميين. وجرت في هذا االجتماع مناقشات بشأن الشركةيالحكومي المصلحة

هم في المنازل على مبدأ اإلقامة خارج مكان العمل وبدوام جزئي. "ويزة"، التي توظف العمال المنزليين وتعينّ 

وقدم المشاركون سلسلة من التوصيات بشأن العمليات التي بدأت شركة "ويزة" بتنفيذها في أيلول/ سبتمبر 

استعراض الممارسات الجيدة المتعلقة بنماذج توظيف العمال  . وتم التكليف بإجراء دراسة من أجل2019

 زيادة تطوير "ويزة". عززا يمالمنزليين في كافة أرجاء العالم، م

أعد تسجيل فيديو )باللغات العربية واإلنكليزية  - بشأن العمال المنزليين 2017لعام  15القانون رقم ب التوعية .21

عن كتيّبي معلومات للعمال المنزليين  ومسؤوليات العمال المنزليين، فضالً والهندية( هدفه التوعية بحقوق 

. ونشر كتيب خاص بالعمال "Migrant-Rights"وألصحاب العمل، بالتعاون مع المنظمة غير الحكومية 

وللمرة األولى في  .المنزليين باللغتين العربية واإلنكليزية وسيجري توزيعه في جميع مراكز تأشيرات قطر

ي للعمال المنزليين، نظمه االتحاد الدولي للعمال المنزليين ووزارة التنمية دولباليوم ال قطر، أقيم حدث احتفاالً 

 اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ومنظمة العمل الدولية.

في قطاع البناء بين بنغالديش  جارياً المشروع التجريبي للتوظيف العادل  تنفيذما زال  - تشجيع التوظيف العادل .22

وهي شركة مساهمة قطرية خاصة أنشئت بين شركة الديار ، وقطر )باالشتراك مع شركة "كيو دي في سي"

 تلقت جهات التوظيف دعماً ولإلنشاءات والمشاريع العمالقة(.  "فينسي"القطرية لالستثمار العقاري وشركة 

مع  بما يتفقلسياسات واألدوات الالزمة لضمان التوظيف العادل، بهدف تطوير ا وتمريناً  من تدريباً تضّ  تقنياً 

الصادرة عن منظمة العمل الدولية. وأعد  ،مبادئ العامة والمبادئ التوجيهية التشغيلية من أجل التوظيف العادللا

م توقعه تسجيل فيديو يستهدف عمال البناء المرتقبين من بنغالديش قبل مغادرتهم البالد، يشرح لهم ما يجدر به

من اإلقامة والعمل في قطر. ويجري تقييم المشروع التجريبي بغية تقييم أثر ممارسات التوظيف العادل على 

 العمال وتجربتهم في الهجرة، بما في ذلك مطابقة المهارات. 

رفة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية وسفارة الواليات المتحدة في قطر وغ وزارةمع  عاونبالتو .23

استضاف البرنامج مؤتمراً رفيع المستوى مع العمالء العامين في أيار/  تجارة وصناعة قطر ومؤسسة قطر،

فرض رسوم  حظرالذي يو 2004لعام  14الوارد في قانون العمل رقم  حكمهدف التوعية بالب 2019مايو 

 أي عامل بضمان أالّ يكونالمؤتمر منصة للعمالء العامين كي يعلنوا التزامهم أتاح توظيف على العمال. و

 دائماً  واقعةرسوم التوظيف والتكاليف المتعلقة به  تكون دفع المال لقاء الحصول على عمل وأن مضطراً إلى

مجموعة عمل على عاتق صاحب العمل، وببذل العناية الواجبة فيما يتعلق بالمقاولين في هذا المجال. وعقدت 

بهدف استعراض إجراءات المشتريات العامة لدى عدد  2019في أيلول/ سبتمبر ربع السنوية أول اجتماعاتها 

 من المؤسسات العامة الملتزمة.

 إجراء دراسةالبرنامج  كلّف -التوظيف وتقييم التشريعات والمعايير المعنية الناظمة لعمليتي التعيين  .24

ة والتوجيهات غير الملزمة المعنية مثل معايير رعاية العمال الصادرة عن اللجنة لتشريعات القانونية القطريل

لتحديد الممارسات الجيدة في المجاالت المختلفة، بما فيها تلك  العليا للمشاريع واإلرث. وستكون الدراسة أساساً 

 بتنظيم أماكن السكن.  المتعلقة

مجموعة عمل تضم وزارة التنمية اإلدارية  فيالدولية  منظمة العمل تشارك - وضع برامج هجرة أكثر أمانا   .25

 تسعى إلى مواصلة جعل ،والعمل والشؤون االجتماعية ووزارة الداخلية وسفارة الواليات المتحدة في قطر

 قامتمع معايير العمل الدولية والممارسات الجيدة. و تتماشى إجراءات مركز تأشيرات قطر في بلدان المنشأ

مستديرة بين ممثلين عن وزارة التنمية اإلدارية والعمل  تثالث مناقشات طاوال بتنظيم وليةمنظمة العمل الد

مسائل  فيوالشؤون االجتماعية ووزارة الداخلية وممثلين عن نقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني العاملة 

( والفلبين 2019)حزيران/ يونيه  ( وسري النكا2018هجرة اليد العاملة، في نيبال )تشرين الثاني/ نوفمبر 

 (.2019)أيلول/ سبتمبر 

استضافت وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية  - تالقح الممارسات الجيدة بين القطاعات .26

مجموعة ل استراتيجي أول اجتماع ،باالشتراك مع منظمة العمل الدولية ومعهد حقوق اإلنسان واألعمال التجارية

شارك فيه ممثلون عن اللجنة العليا للمشاريع ، 2018شأن قطاع الضيافة في كانون األول/ ديسمبر حوار بال
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االتحاد الدولي لرابطات وواالتحاد الدولي لعمال البناء واألخشاب  لسياحةواإلرث والشراكة الدولية في قطاع ا

 في الفروع المثيلةابطات العمال وتوريد األطعمة والتبغ ور والزراعة والفنادق والمطاعم و عمال األغذية

ها مع قطاع بادلالمعارف واألفكار لت تقاسمواالتحاد الدولي لرابطة كرة القدم )فيفا(. وتهدف هذه المجموعة إلى 

مستهّلة في قطاعات أخرى من قبيل البناء. وتركّزت المناقشات على على مبادرات  الضيافة في قطر، ارتكازاً 

سوق العمل الوظيفي في حراك الت منها التوظيف العادل وآليات العناية الواجبة وفي مجاال تدخالت ابتكارية

لمجموعة االستراتيجية في نيسان/ ا ة من اجتماعاتوالثالث ةالثاني الجولتان توالتعاون في مكان العمل. وعقد

في تنفيذ إصالحات  ، ونتج عنهما اعتماد نهج منسق بغية دعم قطاع الضيافة2019أبريل وتشرين األول/ أكتوبر 

 دولة قطر.  التي اعتمدتهاالعمل 

منتدى لبناء القدرات في الفنادق في قطر عن طريق إنشاء مجموعة عمل تعنى بالنمو  البرنامج أيضاً  ستهلوأ .27

، بمشاركة أصحاب المصلحةالمستدام والعمل الالئق في قطاع الضيافة في قطر. ويهدف هذا المنتدى متعدد 

، إلى تبادل المعارف ووضع ممارسات جيدة بشأن العناية الواجبة من جانب الموردين فندقاً  40 علىيزيد  ما

الوظيفي حراك الوترسيخ التعاون في مكان العمل ووضع آليات التظلم وضمان اليد العاملة وجهات توظيف 

. 2019ول/ أكتوبر لعمال في سوق العمل. وعقدت مجموعة العمل ست جلسات ما بين آذار/ مارس وتشرين األل

وسيجري تصميم مجموعة أدوات بشأن المسائل المتعلقة بالتعيين والتوظيف، بما فيها العناية الواجبة من جانب 

أصحاب مع الفنادق و بالتعاونوكاالت التعيين وهيئات توظيف اليد العاملة، وآليات التظلم الفعالة، وذلك 

 .2020العمل وللعمال، وسيجري تقديمها في نيسان/ أبريل الوطنيين والمنظمات الدولية ألصحاب  المصلحة

ببناء القدرات امتدت على يومين ووجهت إلى  تعنىأجرى البرنامج ورشة عمل  - تحسين القدرة على التواصل .28

مسؤولي التواصل في وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية والمؤسسات العامة األخرى بشأن 

لهذه الورشة، ُعقد  استكماالً والعمل الجبري. ووالتوظيف العادل ل في مجاالت هجرة اليد العاملة التواصل الفعا

 قواعد أخالقيات المهنة والدقة في نقل المعلوماتاجتماع طاولة مستديرة مع رؤساء التحرير والصحفيين لمناقشة 

ل بهدف استمرار مشاركة عن هجرة اليد العاملة والعمل الجبري والتوظيف العادل. ووضعت خطة عم

اإلعالمية عن إصالحات  والتغطيةاإلعالم والمجتمع األكاديمي في التواصل الفعال وسائل المؤسسات العامة و

 العمل المتواصلة. 

 العمل الجبري  – الدعامة الرابعة

البرنامج مع تعاون  - تنسيق اإلجراءات خالل منوالحماية منه ومقاضاة مرتكبيه  تحسين منع العمل الجبري .29

الخطة  ة لمكافحة االتجار بالبشر بهدف تدعيموزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية واللجنة الوطني

ونتج عن هذا التعاون توسيع نطاق الخطة لتشمل العمل  .2022-2017الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر للفترة 

 الجبري.

التابع التفاقية العمل  2014ريعات الوطنية بمقارنتها مع بروتوكول عام للتش تحليالً  وأجرى البرنامج أيضاً  .30

وطنيين. وأخصائيين  في اجتماع طاولة مستديرة ضم خبراء تثبيتها، ونوقشت النتائج وجرى 1930الجبري، 

شأن ب 2011لعام  15القانون رقم  بما في ذلكتعزيز اإلطار القانوني،  المجاالت التي يمكن فيهامن  وحدد عدداً 

ينبغي  مجاالتالتحليل  أبرزفي قانون العقوبات. كما المتعلقة بالعمل الجبري مكافحة االتجار بالبشر والمواد 

 إعطاؤها األولوية في الخطة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر.

ة الواليات ، نظمت منظمة العمل الدولية واللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر وسفار2019في آذار/ مارس و .31

خبرات بلدان أخرى في إدارة  تقاسمورشة عمل تهدف إلى  في آسيا، لمهاجريناالمتحدة في قطر ومنتدى 

 هاللالمالجئ. وأعدت الحكومة ستة مواقع لتستخدم كمالجئ لضحايا االتجار بالبشر واالستغالل، يديرها ال

 .2019األحمر القطري. ومن المقرر أن تكون هذه المالجئ في كامل جاهزيتها في نهاية عام 

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة االتجار بالبشر، نظمت منظمة العمل الدولية واللجنة الوطنية لمكافحة االتجار و .32

لجناة. وجمع الحدث أعضاء من اللجنة لمناقشة تعزيز التدابير المتعلقة بحماية الضحايا ومقاضاة ا بالبشر حدثاً 

ن وشؤون العمال والمحام والسفارات وملحق بما في ذلك، عموماً الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر ومن المجتمع 

والمنظمات غير الحكومية وطالب القانون. وحضر الحدث أمين وزارة العمل والتوظيف من الفلبين. وكانت 

 .7-8في إطار التحالف الرائدة  اً من البلداننية جعل قطر بلدإمكا استكشافإحدى التوصيات هي 
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ية عن العمل الجبري كجزء من برنامج نموذجوفيما يتعلق ببناء القدرات، فإن البرنامج في طور تصميم وحدة  .33

ف التدريب الشامل الموجه إلى مفتشي العمل. وأعربت اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر عن اهتمامها بتكيي

وائم مفتشين من هيئات حكومية أخرى يحتمل تواصلهم مع ضحايا العمل الجبري. ية لتُ نموذجهذه الوحدة ال

 مستديرة مع القضاة كجزء من التعاون مع اللجنة القضائية العليا. تمناقشات طاوال نظّموست

 تعزيز إسماع صوت العمال  –الدعامة الخامسة 

نيسان/ أبريل  21تنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية بتاريخ أصدرت وزارة ال - جديد نظيمتاعتماد  .34

تنظيم شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في اللجان شأن ب 2019لسنة  21القرار الوزاري رقم  2019

عقد عمل مباشرة مع الشركة أو مع طرف ثالث، انتخاب  لديهم المشتركة. ويتيح القرار لجميع العمال، سواء كان

من أعضاء اللجنة عقد اجتماعاتهم  قتضي القرارممثلين عن العمال والترشح لشغل منصب ممثل العمال. وي

خالل ساعات العمل العادية دون أي خسارة في األجور أو غيرها من المزايا، ويتطلب من الشركات توفير 

الصادرة  (135)رقم  1971ة ممثلي العمال، مع اتفاقي الشرطان معاً ي العمال. ويتمشى الحماية الفعالة لممثل

 بإعالمباإلضافة إلى ذلك، يرسي القرار أساس الممارسة الصحيحة للحقوق المتعلقة عن منظمة العمل الدولية. 

ل. كما يتطلب نشر الموظف من خالل النص على وجوب توفر كافة المواد االنتخابية بلغة يفهمها جميع العما

 .مناسبة وبلغة يفهمها جميع العمالل وسائعبر ضر االجتماعات ونصوص القرارات محا

العمال المهاجرين بغية  برعايةالملزمة فيما يتعلق  معاييرهااستعرضت مؤسسة قطر  - إنشاء لجان مشتركة .35

عامل. وتحقيقاً لهذا الغرض، 7 800على تمثيل  قادرةإنشاء لجان مشتركة ب جميع المقاولين من الباطن إلزام

تدعم منظمة العمل الدولية ووزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية إنشاء لجان تجريبية مشتركة 

مؤسسة قطر في قطاعات التنظيف والغذاء )الخدمات واإلنتاج( متعاقدين مع من الباطن  مقاولينخمسة  تضم

ة استشارية مشتركة مركزية لقطاع الخدمات. وتترأس مؤسسة قطر اللجنة وإدارة المرافق، باإلضافة إلى لجن

وممثل عن العمال يرسله كل  عن اإلدارةاالستشارية المشتركة المركزية وتجتمع كل ثالثة أشهر مع ممثل 

مقاول من الباطن متعاقد مع مؤسسة قطر. وتهدف اللجنة االستشارية المشتركة إلى معالجة القضايا المتعلقة 

 .عن مناقشات اللجنة المشتركة لكل مقاول من الباطن تنبثقالتي و بموقع العمل

خمس لجان مشتركة في جرى انتخاب ، 2019نيسان/ أبريل  21في  21 وعقب صدور القرار الوزاري رقم .36

عامل. وحضر  3000ممثالً عن العمال لتمثيل  30 يناهزالفترة بين تموز/ يوليه وأيلول/ سبتمبر. وانتُخب ما 

هذه االنتخابات كٌل من االتحاد الدولي لنقابات العمال واالتحاد الدولي لعمال البناء واألخشاب واالتحاد الدولي 

لعمال النقل ومنظمة العمل الدولية ووزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية. وسبقت االنتخابات 

ومع إدارة الرعاية في مؤسسة قطر  ،ت مع المقاولين من الباطن لشرح مراحل ومتطلبات اللجان التجريبيةلقاءا

. وبدعم  من االتحاد الدولي لنقابات العمال واالتحاد الدولي لعمال ذه اللجانلمناقشة استراتيجية التقييم الخاصة به

أكثر من عشر جلسات إعالمية مع العمال في الشركات  البناء واألخشاب واالتحاد الدولي لعمال النقل، تم تنظيم

 .لمنصب ممثلي العمال شيحاترتالخمس من أجل توفير شروحات عن اللجان المشتركة والتماس 

وإلى جانب اللجان التجريبية مع المقاولين من الباطن المتعاقدين مع مؤسسة قطر، هناك لجنة تجريبية مشتركة  .37

الفرنسية متعددة  Nexans طر للكابالت الدولية، وهي شركة تابعة لشركةفي شركة ق نشاءسادسة قيد اإل

 وجرتموظف.  200الجنسيات. وانتُخب ثالثة ممثلين عن العمال لتمثيل موظفي الشركة البالغ عددهم 

االنتخابات الستة تحت إشراف منظمة العمل الدولية ووزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية 

 .حاد الدولي لنقابات العمالواالت

إدراكاً ألهمية السياق عند إنشاء لجان مشتركة فعالة، قامت  -في مكان العمل  القائمةاستعراض آليات التعاون  .38

 التابعة منظمة العمل الدولية ووزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية، بدعم من إدارة رعاية العمال

، باستكمال مراجعة منتديات رعاية العمال. والقطاعات التي شملتها المراجعة هي واإلرث للجنة العليا للمشاريع

 يةالميكانيكالهندسة في مجال )خاصة  عرض اليد العاملةالتالية: البناء، تسوية األراضي، خدمات األمن، 

 ضع االستعراض خط(، التدبير المنزلي وتزويد المؤن، خدمات مكافحة الحرائق. وقد ووالسمكرية ءوالكهربا

للجان المشتركة التجريبية، وحدد الممارسات المحلية الواعدة واألشخاص ذوي الخبرة لبرامج بناء  أساس

عملية انتخابية في إطار منتدى رعاية العمال في  62القدرات وتبادل الدروس المستفادة. وحتى اآلن، أجريت 

في المائة من القوى العاملة  57أي حوالي  -عامل  16000 شملتموقعاً مختلفاً من مواقع سكن العمال،  32

 .في اللجنة العليا



GB.337/INS/5 

 

7 GB337-INS_5_[NORME-190830-4]-Ar.docx  

من باالشتراك مع مركز تورينو، نُظمت دورة تدريبية لمدة ثالثة أيام لممثلي العمال واإلدارة  - بناء القدرات .39

ع توصية الشكاوى بما يتمشى م معالجةمع مؤسسة قطر، لمراجعة إجراءات  ينمتعاقدالمن الباطن  مقاولينال

( وتحديد أدوار ومسؤوليات ممثلي العمال في 130)رقم  1967منظمة العمل الدولية بشأن بحث الشكاوى، 

الشكاوى. وجرى تنقيح الدليل التدريبي باالستناد إلى مدخالت المشاركين في التدريب، من أجل  معالجةعملية 

 .المتعاقدين مع مؤسسة قطراآلخرين المقاولين من الباطن  في صفوفنشره على نطاق أوسع 

ومنذ االنتخابات، تم تنظيم ورش عمل مع ممثلين عن اللجان المشتركة من جميع المقاولين من الباطن الستة  .40

لتطوير توصيف وظائفهم وتحديد األدوار والمسؤوليات )أي الرئيس ونائب الرئيس واألمين( واختصاصات 

رة تدريبية بشأن أدوار ومسؤوليات ممثلي العمال فيما يتعلق لجانهم المشتركة. والعمل جار  اآلن إلعداد دو

 .بمناقشة المسائل المرتبطة بالعمل في المنشأة

مت دورة لبناء القدرات مع إدارة عالقات العمل في وزارة التنمية اإلدارية وبالتعاون مع سفارة كندا في قطر، نُظّ  .41

لمجلس الخزينة الكندي  التابع نزاعات غير الرسميوالعمل والشؤون االجتماعية لعرض تجربة نظام إدارة ال

العمال واإلدارة. واستكشف المشاركون سبل إنشاء نظام  التي تضمالنزاعات التي تنشأ في المجالس  معالجةفي 

غير رسمي يمكن من خالله لوزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية أن تعالج نزاعات مكان  توفيق

  .ال تستطيع اللجان المشتركة حلها التي ،العمل

ة، هي: فيديو تمهيدي يشرح طبيعة نشأفيديو للتوعية تتعلق بتشكيل لجان مشتركة على مستوى الم أفالموتم إنتاج  .42

فوائد اللجان للعمال اللجان المشتركة وعملها وفوائدها بالنسبة ألصحاب المشاريع؛ فيديو تمهيدي يشرح 

االجتماعية المسؤولية رات الشركة المحددة )الموارد البشرية والمسؤولية القانونية والمشتركة؛ فيديو يشرح إلدا

 .في إنشاء لجان مشتركة المتبعةللشركات( الخطوات 

وبالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، نُظمت دورة لبناء القدرات بشأن التعاون في مكان العمل في قطاع  .43

ة العمل من أجل النمو المستدام والعمل الالئق في قطاع الضيافة في قطر الضيافة، لصالح أعضاء مجموع

منظمة العمل الدولية ووزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ومعهد حقوق  تتشارك في رئاستها)

االنتقال ، الستكشاف سبل 2019تموز/ يوليه  25اإلنسان واألعمال التجارية والشراكة الدولية للسياحة( في 

مشاركة الموظفين واستكشاف نماذج لمشاركة الموظفين تعكس نموذج  طرائقالموظفين إلى  التزام طرائقمن 

هذا االجتماع موجز معلومات عن  وكانت حصيلةفي قطر.  األنشطةأعمال قطاع الضيافة وبعض قطاعات 

 .التعاون في مكان العمل في قطاع الضيافة

بشأن التعاون في مكان العمل في قطر )تعاون(  ةمجتمع ممارس أنشئ - التوسعوضع استراتيجية لالستدامة و .44

لتعزيز تقاسم المعارف بشأن التعاون في مكان العمل وتعزيز التعاون في مكان العمل في القطاعات ذات األولوية 

لعليا للمشاريع واالستناد إلى العناصر المتكررة التي تظهر في سياق منتديات رعاية العمال التابعة للجنة ا

واإلرث واللجان المشتركة، لتنوير السياسات واللوائح. وتترأس وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 

تضم ممثلين عن غرفة تجارة قطر والمنظمة الدولية  ( التيدائم رئيس بصفةمؤسسة "تعاون" )االجتماعية 

الدولي لعمال النقل واالتحاد الدولي لعمال البناء  ألصحاب العمل واالتحاد الدولي لنقابات العمال واالتحاد

 .ب وبعض الممثلين عن العمال واإلدارة من اللجان المشتركة ومنتديات رعاية العمالاخشواأل

أعضائها، تتعاون منظمة العمل الدولية ووزارة التنمية اإلدارية والعمل وإسهامات  وفي سياق مؤسسة "تعاون" .45

واالتحاد الدولي لعمال Global Labour Justice و Ergon Associates اتمع رابطوالشؤون االجتماعية 

إنشاء اللجان المشتركة. وتهدف هذه اإلرشادات إلى جعل عن ، لوضع إرشادات عملية شاملة باخشواألالبناء 

ظمة التعاون في مكان العمل في قطر، تتمشى بشكل أكبر مع توصية من تنظمّ القوانين واللوائح والممارسات التي 

القوانين واللوائح  نصأن ت دعي(، التي تست94)رقم  1952العمل الدولية بشأن التعاون على مستوى المنشأة، 

، وظائفها وهيكلتها وأساليب عملهاهيئات التشاور والتعاون على تحديد نطاق هذه الهيئات و علقة بإنشاءتمال

 .حسبما يتفق مع الظروف الوطنية

 - تقديم الشكاوى من خالل وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعيةالمساعدة للعمال في  توفير .46
للبروتوكول المتفق عليه، واصلت منظمة العمل الدولية تسهيل تقديم الشكاوى من العمال إلى وزارة التنمية  اً وفق

عامالً،  1870 منوى شك 72اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية. وحتى اليوم، أودعت منظمة العمل الدولية 

بانتظار  وإما إما قيد االستئناف فهي الدعاوى المتبقيةأما عامل(.  1700دعوى ) 43مما أسفر عن البت في 

 .جار  فيها  تالب إما أنّ الحكم فيها جنائياً و
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عراضاً باإلضافة إلى ذلك، أجرت منظمة العمل الدولية ووزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية است .47

عن ذلك عدداً من التوصيات بشأن طرق تحسين  المنبثقمشتركاً آللية تسوية النزاعات في قطر. وقدم التقرير 

الوصول إلى العدالة وزيادة الكفاءة التشغيلية للجان تسوية النزاعات. وستعمل منظمة العمل الدولية بالشراكة 

ية، على تنفيذ تلك التوصيات وزيادة معارف العمال حول مع وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماع

شارك االتحاد ى في المستقبل. عالوة على ذلك، بشكل كامل ومناسب في آلية تقديم الشكاو مشاركتهمكيفية 

مركز لالستشارات القانونية يهدف تحديداً إلى إدخال  تنظيمالدولية في العمل منظمة العمال و الدولي لنقابات

تحسينات محتملة على لجان تسوية النزاعات في قطر، ويغطي قضايا من قبيل أهمية الوصول إلى العدالة 

والشفافية واعتماد نظام فعال إلدارة الدعاوى والقدرة على ضمان االمتثال لإلجراءات والقرارات وأهمية الوعي 

 .ءلة العامةالعام والمسا

 الشراكات

 .واصلت اللجنة التوجيهية الوطنية للبرنامج عقد اجتماعات منتظمة لتوفير اإلرشاد والدعم على المستوى الوطني .48

واالجتماعات نصف السنوية التي دعت إليها وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ومنظمة العمل  .49

انعقدت في نيسان/ أبريل وتشرين األول/  ،العمال واالتحادات النقابية العالميةالدولية واالتحاد الدولي لنقابات 

االتحاد الدولي لعمال البناء ، بمشاركة منظمات العمال التالية: االتحاد الدولي لنقابات العمال و2019أكتوبر 

لدولي للعمال المنزليين. وقد واالتحاد الدولي لعمال النقل والشبكة الدولية للنقابات العمالية واالتحاد ا باخشواأل

 .ساعدت هذه االجتماعات على ضمان مشاركة ودعم االتحادات النقابية العالمية في تنفيذ البرنامج

جديد يمثل الشبكة الدولية للنقابات العمالية، إلى فريق البرنامج في الدوحة، مما مجتمعي وانضم موظف اتصال  .50

ات المحلية إلى أربعة موظفين يغطون قطاعات البناء والنقل رفع مجموع عدد موظفي االتصال مع المجتمع

 .واألمن والخدمات

ل البرنامج شراكة مع المنظمة الدولية ألصحاب العمل واالتحادات النقابية العالمية ومع الجهات الفاعلة استهو .51

لى هامش المؤتمر في المجتمع المدني لتنظيم ثالثة أحداث بشأن عمله واإلصالحات الجارية، هي: حدث جانبي ع

الحكومي الدولي العتماد اتفاق عالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والمنتظمة في كانون األول/ ديسمبر 

؛ مناقشة مائدة مستديرة بالتوازي مع اجتماع منتدى األمم المتحدة السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية 2018

آلية عمل المنتدى العالمي بشأن الهجرة والتنمية في تشرين األول/ ؛ اجتماع 2019المستدامة في تموز / يوليه 

 .2019أكتوبر 

تشاركت  -( 111)رقم  1958حول اتفاقية التمييز )في االستخدام والمهنة(،  سلسلة من األيام المواضيعية .52

وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ومنظمة العمل الدولية مع مركز قطر للمال لتنظيم مناقشة 

يم هذا العمل". وتم تنظالحصول على فرص صول العادل على الرعاية وتكافؤ مائدة مستديرة بعنوان "الح

لالحتفال باليوم الدولي للمرأة، وحضرته وكاالت األمم المتحدة ومنظمات  2019آذار/ مارس  7الحدث في 

المجتمع المدني والقطاع الخاص ومراكز البحوث. وتبادل المشاركون نتائج البحوث والممارسات الجيدة من 

النساء من خالل الوصول  في صفوفة قطر بشأن تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتشجيع روح المبادر

، نظمت وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية سلسلة أيامها في هذا السياقلرعاية. وإلى االمنصف 

لتعزيز التزام المؤسسات الوطنية والقطاع  2018في أيلول/ سبتمبر  111المواضيعية حول االتفاقية رقم 

  .1976صدقت عليها قطر في عام  الخاص بمبادئ االتفاقية التي

 مشروع النتيجة

بالتقرير المرحلي السنوي عن برنامج التعاون التقني المتفق عليه بين حكومة قطر  ا  حاط مجلس اإلدارة علمأ .53
 .GB.337/INS/5ومنظمة العمل الدولية والوارد في الوثيقة 
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 الملحق

 قطر حكومة بين المتفق عليه التعاون التقني موجز برنامج 
 (2020-2018العمل الدولية )ومنظمة 

 البرنامجأهداف 

حكومة قطر لتنفيذ العديد من اإلصالحات المتعلقة  التي تبذلها جهودالضمن  برنامج التعاون التقني يندرج

 وكانبالقوانين واللوائح بشأن االستخدام، فضالً عن توفير ضمانات إضافية تعزز حقوق العمال وتحميها. 

 مشاورات أجريت بين منظمة العمل الدولية وقطر. ثمرةالمشروع 

حكومة قطر ومنظمة العمل الدولية على من جانب االلتزام المشترك  التقني هذا،التعاون  برنامجويعكس 

التعاون في ضمان االمتثال التفاقيات العمل الدولية المصدق عليها، فضالً عن تحقيق المبادئ هدف السواء ب

. وسيجري ذلك من خالل 2020-2018العمل في دولة قطر بشكل تدريجي خالل الفترة والحقوق األساسية في 

تنقيح النظام التعاقدي الذي  ؛تعزيز تفتيش العمل ونظم السالمة والصحة المهنيتين ؛ما يلي: تحسين دفع األجور

مالحقة القضائية لمكافحة زيادة الوقاية والحماية وال ؛حّل محل نظام الكفالة وتحسين إجراءات توظيف اليد العاملة

في  التقنيين المستشارين كبير سيقدم ،طوال مدة تنفيذ المشروعإسماع صوت العمال. وتعزيز  ؛العمل الجبري

مكتب العمل إدارة  مجلس إلى هعن مرحلياً سنوياً  تقريراً ، البرنامج هذاعن  منظمة العمل الدولية، المسؤول

 .تشرين الثاني/ نوفمبر -أكتوبرتشرين األول/  في دورته في الدولي

  األهداف االستراتيجية والمباشرة

 األهداف المباشرة المزمع تحقيقها  مجال العمل

 تعزيز نظام حماية األجور وإنفاذ العقوبات المتعلقة بعدم دفع األجور. ■  حماية األجور .1

 إنشاء صندوق ضمان األجور. ■

 .اعتماد حد أدنى غير تمييزي لألجور ■

توسيع التغطية الفعالة لنظام حماية األجور ليشمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة  ■

 والعمال المنزليين في نهاية المطاف. الفرعيينوالمتعاقدين 

 تفتيش العمل والسالمة  .2

 ناوالصحة المهنيت
 مناسبةذات استراتيجية واضحة وخطة تدريب  العمل، تفتيشلتنفيذ سياسة  ■ 

 لمفتشي العمل.

 الة.فعّ  تمتع مفتشي العمل بصالحيات إنفاذ ■

التواصل مع العمال المهاجرين من خالل خدمات الترجمة الشفوية  تحسين ■

 المناسبة.

استراتيجية واضحة، ال سيما فيما  ذاتتنفيذ سياسة للسالمة والصحة المهنيتين  ■

 .يتعلق باألخطار المرتبطة بالحرارة ودعم حملة الستثارة الوعي

 .نظام لتسجيل إصابات العمل واألمراض المهنية لتفعي ■

 نظام لالستخدام التعاقدي  .3

 يحل محل نظام الكفالة

وغيره من القوانين التي تنظم أحكام وشروط توظيف   21تنفيذ القانون رقم  ■ 

تنقيحها تمشياً مع تعليقات لجنة مراجعتها و، والعمال المهاجرين واستخدام

 التابعة لمنظمة العمل الدولية.ق االتفاقيات والتوصيات، المعنية بتطبيالخبراء 

 تدريب أصحاب المصلحة المعنيين تدريباً كامالً بشأن القانون وتنقيحه الالحق. ■

 .باستعراضهمنظمة العمل الدولية  قيامو ينالمنزلي بشأن العمال قانونالتنفيذ  ■

المبادئ وتنفيذ  التنظيمالرصد و تحسين تحسين ممارسات التوظيف من خالل ■
الصادرة عن  ،لتوظيف العادلوالمبادئ التوجيهية التشغيلية من أجل ا العامة

 ممرات للهجرة.  ةفي ثالث منظمة العمل الدولية

إلغاء القيود المرتبطة بقدرة العمال المهاجرين على تغيير صاحب العمل ومغادرة  ■

 البلد.
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 األهداف المباشرة المزمع تحقيقها  مجال العمل

االتجار بالبشر على أساس تعريف واضح ومؤشرات وضع سياسات فعالة بشأن  ■  العمل الجبري .4

 واضحة للعمل الجبري.

تنفيذ خطة عمل وطنية بشأن العمل الجبري تشمل تدابير لمعالجة مصادرة  ■

د والعقبات التي تحول دول وصول الضحايا إلى والجوازات واستبدال العق

 العدالة.

 بالبشر.تقديم المساعدة لوضع استراتيجية وطنية بشأن االتجار  ■

توفير الدعم ، التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر في قطرب ■

  .لتحسين التنسيق بين الهيئات الدولية المعنية بالعمل الجبري واالتجار بالبشر

اإلنفاذ  المسؤولة عنوضع وتنفيذ خطط تدريب لبناء قدرات السلطات الوطنية  ■

 اة ومفتشو العمل(.)الشرطة والمدعون العامون والقض

التفاقية  2014تقديم المساعدة التقنية للنظر في التصديق على بروتوكول عام  ■

 (.29)رقم  1930العمل الجبري، 

والمبادئ والمبادئ العامة أنشطة الستثارة الوعي بشأن العمل الجبري  تنفيذ ■
الصادرة عن منظمة العمل  ،التوجيهية التشغيلية من أجل التوظيف العادل

 تعاون مع غرفة التجارة في قطر.الب ، وذلكالدولية

تعزيز اآلليات الوطنية لتقديم الشكاوى من خالل وضع نظم رصد تهدف إلى  ■  إسماع صوت العمالتعزيز  .5

 تحسين األداء.

دعم منظمة العمل الدولية للعمال في تقديم الشكاوى من خالل وزارة التنمية  ■

 ، يؤدياإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية إلى اآللية الوطنية لتقديم الشكاوى

إلى تحسين أداء النظام الوطني في ضمان إجراءات عادلة وسريعة وعدم 

 االنتقام.

بحقوقهم وواجباتهم، ال سيما فيما يتعلق بتقديم  الوافدون واعينالعمال يكون  ■

 لمسائل اإلجرائية األخرى.الشكاوى والوثائق المطلوبة ومختلف ا

 وضع لجان تمثيلية مشتركة. ■

 وتنظيمها. العمالية تحسين سير أعمال اللجان ■

إجراء حملة وطنية الستثارة الوعي بشأن الحقوق في العمل لدعم بناء قدرات  ■

 جميع العمال وأصحاب العمل والمسؤولين الحكوميين المعنيين في قطر.
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