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اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير املرحلي األويل لقطر
إضافة

معلومات قدمتها قطر يف إطار متابعة املالحظات اخلتامية*
 - 28توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:
تتخذ تدابري فورية ،بالنظر إىل االنتخابات املقبلة جمللس الشـور ،،لضـمان أن
(أ)
يكون  30يف املائة على األقل من األعضاء املعينني يف جملس الشور ،من النساء؛
(ب) تعتمــد وتنفــذ تــدابري أاــر ،،ــا يف خل ـ تــدابري ااصــة م قتــة علــى شــكل
حصـ  ،مــع معــايري قيادــية ونــداول ،منيــة ــد ة ،لزيــا ة عــد النســاء يف ا يــاة السيادــية
وا يــاة العامــة ،علــى مجيــع املســتويات ويف مجيــع اجملــاالت ،ــا يف خل ـ يف اجملــالس البلديــة
املركزيـة ،والوحـدات ا كوميــة ا ليـة ،وفقـال للفقــرة  1مـن املـا ة  4مــن االتفاقيـة ،والتوصــية
العامة للجنة رقم  25املتعلقة بالتدابري اخلاصة امل قتة؛
(ج) تتخــذ تــدابري منادــبة ،ــا يف خل ـ إصــدار قــوانني االنتخابــات خات الصــلة،
لضمان ختصي األحزاب السيادية متويل كاف للحمالت االنتخابية النسـائية ،ووضـع أدـس
جبــداول ،منيــة ــد ة ،باإضــافة إىل عقوبــات ،محــل تلــرس األحــزاب السيادــية يف حالــة عــد
االمتحال؛
()

تتخـذ مجيـع التــدابري الضـرورية إ،الــة مجيـع ا ـوانز أمــا مشـاركة املــرأة يف

ملحوظة :تصدر هذه الوثيقة بالللات العربية واإنكليزية والفرنسية واإدبانية فقط.
(*) تصدر هذه الوثيقة ون حترير رمسي.
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السل الدبلومادي ،و،يا ة عد القاضيات ،واملدعيات ،وا اميات ،وضـمان تعـيني املـرأة يف
ا كمة العليا ويف كمة االدتنناف؛
(هـ) إ،كاء الوعي بأمهية مشـاركة النسـاء يف االنتخابـات كمرشـحات وناابـات،
بلية القضاء على املواقف األبوية اليت تعرقل املشاركة السيادية للمرأة
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(ب) تعتمد وتنفذ تـدابري أاـر ،،ـا يف خلـ تـدابري ااصـة م قتـة علـى شـكل
حص  ،مع معايري ق يادية ونداول ،منية ـد ة ،لزيـا ة عـد النسـاء يف ا يـاة السيادـية
وا يـاة العامــة ،علــى مجيـع املســتويات ويف مجيــع اجملــاالت ،ـا يف خلـ يف اجملــالس البلديــة
املركزية ،والوحدات ا كومية ا لية ،وفقال للفقرة  1من املا ة  4من االتفاقية ،والتوصـية
العامة للجنة رقم  25امل تعلقة بالتدابري اخلاصة امل قتة؛
نــاءت ادــتراتيجية التنميــة الوطنيــة ( )2016-2011حابــة ايليــة واملســار املنــهجي لتتــرنم
رؤية قطر الوطنية  2030إىل واقع ملموس من اـالل حتديـد أولويا ـا مـن الـوامش واملشـاريع
لضمان مستقبل مستدا ومز هر لدولة قطر .ومن أهم االدتراتيجيات القطاعية األربعـة عشـر
الــيت تضــمنتها هــذه االدــتراتيجية هــي ادــتراتيجية قطــاي التماد ـ األدــر ومتكــني املــرأة
( ،)2016-2011و ــدف هــذه االدــتراتيجية إىل ا افظــة علــى أدــرة قويــة حتظــى بالــدعم
وا مايــة االنتماعيــة ،ويكــون للمــرأة فيهــا ور فاعــل يف كافــة نوانــ ا يــاة ،ال دــيما
يف نانـــ ـ املشـــــاركة يف صـــــنع القـــــرارات االقتصـــــا ية واالنتماعيـــــة ،وقـــــد حـــــد ت
هذه االدتراتيجية مثان نتائش تنموية من بينها( :متكني أكو للمرأة) .ويندرج ضمن هذا ا ـور
د ين ومها، :يا ة عد النسـاء يف املناصـ القيا يـة ،وإنشـاء عـد مـن منظمـات اجملتمـع
املدين اليت تعز ،قضايا امل رأة.
كما تضمنت االدتراتيجيات واخلطط الوطنية أهدافال لتعزيـز اخلـدمات املقدمـة للمـرأة
يف جمال املشاركة يف ا ياة السيادية والعامة وصنع القرار ،حيث اشتملت اطـة االدـتراتيجية
العامــة لردــرة  2016-2011هــدفلا ااصـلا لــتمكني املــرأة يف ا يــاة السيادــية وصــنع القــرار
متمحلــة باهلــدف االدــتراتيجي ( تعزيــز مشــاركة املــرأة يف صــنع القــرار ومتكينــها مــن تقلــد
املناص القيا ية) ،وتضمنت اطتها التنفيذية املعتمدة جمموعة من املشـاريع والـوامش ا ـد ة
لتنفيذها عو اجلهات ا كومية وغري ا كومية بالدولة ،وهي كاييت:
 مشروي رفع ناهزية املرأة للمشاركة يف االنتخابات الوملانية والبلدية. مشروي ،يا ة نسبة النساء يف املواقع القيا ية. مشروي تعزيز مشاركة املرأة يف م دسات اجملتمع املدين. املشاركة يف ا ياة السيادية والعامة.املصدر :تقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر 2015
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(ج) تتخذ تدابري منادبة ،ا يف خلـ إصـدار قـوانني االنتخابـات خات الصـلة،
لضمان ختصي األحـزاب السيادـية متويـل كـاف للحمـالت االنتخابيـة النسـائية ،ووضـع
أدس جبداول ،منية د ة ،باإضافة إىل عقوبات ،محل تلرس األحـزاب السيادـية يف حالـة
عد االمتحال؛
• إن ولــة قطــر تــويل قضــايا املــرأة أمهيــة قصــو ،،وتــدعمها لتــويل املناص ـ القيا يــة
واملشاركة يف اإ ارة العامة للدولة ،ويتضمن خل مباشرة ا قـو السيادـية ـا فيهـا
حق االنتخـاب والترشـس دـواء يف اجمللـس البلـد أو جملـس الشـور ،الـذ دـيجر،
وضع القواعد القانونية واإنرائية اليت حتكم الترشس له مستقبال ،ا يتفـق مـع املعـايري
الدوليـة ،وعلــى خــو اـاا االتفاقيــات الدوليــة الـيت صــدقت عليهــا ولـة قطــر بشــأن
املرأة ،وعلى رأدها اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.
( ) تتخذ مجيع التدابري الضرورية إ،الة مجيع ا ـوانز أمـا مشـاركة املـرأة يف
السل الدبلومادي ،و،يا ة عد القاضيات ،واملدعيات ،وا اميات ،وضمان تعيني املـرأة
يف ا كمة العليا ويف كمة االدتنناف؛
تعد حقو املرأة أحد أهم العناصر األدادية يف تطبيق املبا ئ العامة قـو االنسـان
بدولة قطر .حيث حترا الدولة على متكني املرأة من مماردـة كافـة حقوقهـا وضـمان تكـريس
خل من االل الددتور والتشريعات واالتفاقيات واملواثيق الدولية واإقليمية ،باعتبارهـا أحـد
العوامل اليت ال غىن عنها لتحقيـق التنميـة املسـتدامة الشـاملة علـى كافـة األصـعدة .ففـي اجملـال
الدبلومادــي حققــت املــرأة القطريــة تقــدملا كــبريلا منــذ التحاقهــا ــذا الســل يف عــا .1996
حي ـث بللــت نســبة عــد النســاء امللتحقــات بالســل الدبلومادــي بالدولــة يف الفتــرة مــا بــني
( 18 )2002- 1996بلومادية .يف حـني ارتفعـت هـذه النسـبة إىل  38بلومادـية للـول
العا  .2010وجتدر اإشارة ،إىل تضـاعف عـد القطريـات امللتحقـات بالسـل الدبلومادـي
من  38يف عا  2010إىل  65بلومادية يف عا  .2016وهو األمر الذ يدل على ونـو
االرا ة السيادية املتزايدة للعمل على إشراك املرأة يف السل الدبلومادي.
هناك ارتفاي يف عد النساء الاليت يشللن مناص قيا ية يف القطـاعني العـا واخلـاا
يزيد عن  100يف املنة عن عا األداس  ( 2008الشكل التـايل) .كمـا تشـلل النسـاء  30يف
املنـــة مـــن منصـ ـ مـــدير يف م دســـات اجملتمـــع املـــدين يف قطـــر (و،ارة التخطـــيط التنمـــو
واالحصاء.)2014 ،
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ارتفاي عد القطريات يف املناص
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مصدر البيانات :و،ارة التخطيط التنمو واإحصاء.

مسرية السنوات املاضية تبني بشكل نلـي ونـو إرا ة ديادـية اعمـة لـتمكني املـرأة
القطريــة وتعزيــز مشــاركتها علــى مســتو ،صــنع القــرار يف ا كومــة وجتســد خلـ مــن اــالل
تعيني عد من اإناث يف مواقع صنع القرار منـها تعـيني أول و،يـرة للتعلـيم والتعلـيم العـايل يف
ولة قطـر مـن دـنة  2003إىل دـنة  ،2009وو،يـرة للصـحة يف الفتـرة  2008إىل .2009
ودابقا تولت املرأة القطرية و،يرة االتصاالت وتكنولونيا املعلومات ،ورئـيس اجمللـس األعلـى
لش ون األدرة ،ونائ رئيس اجمللس األعلى للتعلـيم ،ورئـيس نامعـة قطـر ،كمـا تتـوىل املـرأة
القطرية حاليلا مناص قيا يـة عليـا كـو،يرة الصـحة ورئـيس جملـس أمنـاء هينـة متـاحف قطـر،
ورئيس م دسة قطر للتربية والعلو وتنمية اجملتمع .كما تشارك العديد من اإنـاث يف جمـالس
إ ارة اجملالس العليا وامل دسات واهلينات ا كوميـة ،إضـافة إىل مشـاركتها يف عضـوية اللجـان
الدائمــة الــيت تقــو بوضــع السيادــات واالدــتراتيجيات كاللجنــة الدائمــة للســكان ،واللجــان
امل قتة اليت تقو بوضع التشريعات املختلفة.
وادتطاعت املرأة القطرية أن تشلل بعـ الواـائف الدبلومادـية يف و،ارة اخلارنيـة،
وقد شهد مطلع دـنة  2010تعـيني أول قطريـة برتبـة دـفري ويف عـا  2011مت تعـيني دـفرية
(املنـــدوب الـــدائم لدولـــة قطـــر يف ننيـــف) ،ويف عـــا  2013مت تعـــيني دـــفرية يف كرواتيـــا.
كما تشلل املرأة القطرية مناصـ بلومادـية أاـر ،يف بعحـات الدولـة يف اخلـارج  ،باإضـافة
إىل عضــوية النســاء يف العديــد مــن املنظمــات الدوليــة ،ال دــيما تلـ العاملــة يف جمــال حقــو
اإنسان والتنمية االنتماعية منها على دبيل املحال:
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• املقرر اخلاا املعين باإعاقة يف األمم املتحدة  -السابق.
• املبعوث اخلاا لرمني العا جلامعة الدول العربية لش ون اإغاثة اإنسانية.
• عضوا يف جلنة األمم املتحدة قو الطفل  -السابق.
• عضــو جلنــة الرصــد الدوليــة التفاقيــة حقــو األشــخاا خو اإعاقــة حــرا ولــة
قطر  -السابق.
• عضو جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة باألمم املتحدة (السيداو).
بللت نسبة اإناث خو  13.7يف املائة من إمجايل ا ـامني القطـريني يف دـنة ،2011
وهي نسبة مشجعة ،حيث أن أول امرأة قطرية عملت يف دـل ا امـاة كانـت دـنة .2000
كمــا الــت املــرأة يف دــنة  2010مهــن القضــاة والنيابــة العامــة كمــا أبــا تشــارك وبصــورة
واضحة يف العديد من إ ارات و،ارة الداالية محل إ ارة املرور والدوريات وإ ارة اجلوا،ات.
القطريون يف النيابة العامة ومهن القضاء ومساعديهم وا اماة حس
البيان
1
2
3

أعضاء النيابة
القضاة
ا اماة

2009
الذكور
اإلناث
2
صفر
14

62
97
84

2010
الذكور
اإلناث
3
2
18

96
103
99

اجلنس

2011
الذكور
اإلناث
3
2
17

78
200
107

(هـ) إ،كــــاء الــــوعي بأمهيــــة مشــــاركة النســــاء يف االنتخابــــات كمرشــــحات
وناابات ،بلية القضاء على املواقف األبوية اليت تعرقل املشاركة السيادية للمرأة.
تــويل ولــة قطــر اهتمامــا باللــا بتوعيــة أفــرا اجملتمــع وااصــة النســاء لتشــجيعهم علــى
املشــاركة يف ا يــاة العامــة والسيادــية ،فقــد قامــت اال ارات املختصــة بــو،ارة التنميــة اإ اريــة
والعمــل والش ـ ون االنتماعيــة يف عــا  2015بتنفيــذ  27برناجمــا توعويــا عقــدت يف أمــاكن
جتمع النساء كقاعة قطر اخلريية ويف بع املدارس املستقلة وقاعة اجمللس يف كتارا.
كمـا مت تنفيـذ برنـامش تـدريع توعـو بعنـوان املـرأة القيا يـة حضـره  82متدربـة مـن
خمتلــف اجلهــات بالدولــة ،ويف هــذا الســيا مت تنفيــذ برنــامش تــدريع توعــو بعنــوان ”اُدــريت
حيايت“ بأحد املدارس املستقلة ويف مسرح قطر الوطين ،وبرنامش آاـر بعنـوان ” ور القـيم يف
موانهة الزناعات األدرية والقبلية“ مت تقدميه علـى مراحـل متعـد ة ،وبرنـامش توعـو ”رفقـا
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بالقوارير“ ،وبرنامش ”املرأة القيا يـة“ يف أمـاكن متعـد ة بالدولـة ،وبرنـامش ”املسـاواة كيـف
ومىت وأين“.
كما قامت اال ارات املختصة بتنفيذ  4فالشات توعوية عن املرأة القيا يـة ،ومت تنفيـذ
 6اعالنــات يف الشــواري واملشــاركة يف  5مـ مترات ختـ املــرأة وتشــجعها علــى اال ــرا يف
ا ياة العامة والسيادية.
اهتمت ولة قطر بتهينة املنـا املنادـ للمـرأة القطريـة لال ـرا يف ا يـاة السيادـية
والعامة بزيا ة عد ا ضانات إىل  133حضانة يف باية عا  2015ووفرت هلـن كافـة دـبل
التعلـــيم والصـــحة األمـــر الـــذ ارتفعـــت معـــه املشـــاركة السيادـــية والعامـــة للمـــرأة القطريـــة
كما أشرنا يف الفقرتني (أ) و ( ).
املا ة ( )38

ن

املا ة:

 - 38بينما تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم  26املتعلقة بالعامالت املهانرات ،فإنها تطال
الدولة الطرف بأن:
(أ) تعتمد قانونال بشأن اا مات املنا،ل ،وتعدل قانون العمل لسنة  2004لضـمان
أن يكفل محاية اا مات املنا،ل إىل نان فنات العمال األار،؛
(ب) تتخذ اطوات فورية إللاء نظا الكفالة ،وإللاء األحكا اليت تفرض عقوبـات
ننائية يف حالة الفرار ،وتلتمس مساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية عند الضرورة؛
(ج) جتر عمليات تفتيش يف أمـاكن العمـل حيحمـا يشـكو العمـال املهـانرون ،ـن
فــيهم اا مــات املنــا،ل ،مــن االنتــهاكات ،وجتــر حتقيق ـال بصــورة منتظمــة يف مجيــع ا عــاءات
االدــتلالل واالعتــداء والعنــف ضــد اا مــات املنــا،ل املهــانرات ،وتقاضــي أصــحاب العمــل
ووكالءهم املتعسفني أو املستللني ،وتوقّع عليهم العقاب املناد ؛
( ) ترصــد امتحــال صــاح العمــل للمــا ة  9مــن قــانون تنظــيم اــول واــروج
الوافدين وإقامتهم وكفالتهم ،واليت تطال الكفيـل بإعـا ة نـوا،ات السـفر للعمـال املهـانرين،
ومعاقبة أصحاب العمل الذين خيالفون هذا ا كم؛
(هـ) تضــمن حصــول العــامالت املهــانرات علــى املعونــة القانونيــة وآليــات تقــدس
الشكاو ،،وتوفر للعامالت املهانرات مدعيات التعـرض لالعتـداء واالدـتلالل فـرا الوصـول
الفور إىل املالنئ وادمات التأهيل؛
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(و)
العمل الدولية؛

تنظــر يف التصــديق علــى اتفاقيــة العمــال املزنلــيني (2011( ،رقــم  189ملنظمــة

الر و :
• بينما تذكر اللجنة بتوصيتها رقـم ( )26املتعلقـة بالعـامالت املهـانرات ،فإبـا تطالـ
الدولة الطرف بأن:
تعتمد قانونا بشأن اا مـات املنـا،ل ،وتعـدل قـانون العمـل لسـنة 2004
(أ)
لضمان أن يكفل محاية اا مات املنا،ل إىل نان فنات العمال األار:،
• إن ولة قطر تدرك مد ،ضرورة االهتما بإعا ة تنظيم عملية ادتقدا وتنظـيم عمـل
العمالة املزنلية ،كي تتفق مـع املسـتجدات الدااليـة وتـتالء مـع االحتيانـات اخلاصـة
بــاملواطنني مــن هــذه الفنــة مــن العمالــة ،و ــا يســتجي للتطــورات الــيت طــرأت علــى
املســتو ،الــدويل يف هــذا اجملــال ،وعلــى رأدــها إقــرار منظمــة العمــل الدوليــة لالتفاقيــة
اخلاصــة بالعمــل الالئــق للعمــال املزنلــيني والتوصــية اخلاصــة ــا ،وخلـ اــالل انعقــا
الدورة ( )100مل متر العمل الدويل ،يف آيار/مايو .2011
• وعلى ضوء خل يتم حاليا رادة مشـروي القـانون اخلـاا بالعمـال املزنلـيني ليتوافـق
مع أحكا االتفاقية ومعايري العمل الدولية ومـا ،ال مشـروي القـانون قيـد االنـراءات
التشريعية.
• أما عن القواعد الـيت حتكـم تشـليل العمـال املزنلـيني حاليـا ،فبـالرغم مـن اـروج هـذه
الفنة عن نطا تطبيق قانون العمل ،إال أبا ختضع ألحكا القانون املدين ،كمـا يـنظم
العالقة التعاق ديـة مـع صـاح العمـل العقـو النموخنيـة امللحقـة باالتفاقيـات الحنائيـة،
واليت وقعتها ولة قطر مع الدول املردلة للعمالة.
• وتقــو و،ارة التنميــة اإ اريــة والعمــل والش ـ ون االنتماعيــة بالتصــديق علــى عقــو
املستخدمني باملنا،ل بالرغم من عد اضوعهم ألحكا قانون العمل القطـر وخلـ
للمحافظة على حقوقهم املنصوصة يف تلـ العقـو  ،كمـا تقـو الـو،ارة تابعـة عمـل
مكات ادتقدا العمالة املزنلية والتفتيش عليهـا بصـوره وريـة ومفاننـة للتحقـق مـن
عد ادتلالل هذه العمالة وا فاظ على حقـوقهم ،وقـد مت اغـال عـد مـن مكاتـ
ادتقدا للعمالة املزنلية بسب خمالفتهم ألحكا قانون العمل والقـرار الـو،ار املـنظم
لعمل تل املكات .
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(ب) تتخـذ اطـوات فوريـة إللـاء نظـا الكفالـة ،وإللـاء األحكـا الـيت تفــرض
عقوبات ننائيـة يف حالـة الفـرار ،وتلـتمس مسـاعدة تقنيـة مـن منظمـة العمـل الدوليـة عنـد
الضرورة:
• لقـــد صـــدر القـــانون رقـــم ( )21لســـنة  2015بتنظـــيم اـــول واـــروج الوافـــدين
وإقامتهم ،بتاريخ  ،2015/10/27و ون هذا القانون فقد مت إللـاء نظـا الكفالـة
واالدتعاضــة عنــه بعقــد العمــل ،باإضــافة إىل إللــاء مســمى ”رب العمــل“ ،واعتمــا
مســمى ”صــاح العمــل“ ،حيــث زيــز القــانون اجلديــد انتقــال العامــل الوافــد إىل
صاح عمل آار بعد انتهاء عقد العمل د املـدة ،علمـا بـأن ا ـد األقصـى للعقـد
ــد املــدة هــو اــس دــنوات وفقــا ملــا تقضــي بــه املــا ة ( )40مــن قــانون العمــل،
أمـا بالنسـبة للعقـو غـري ـد ة املـدة فـإن القـانون قـد أنـا ،انتقـال العامـل الوافـد إىل
عمل نديد بعد مضي اس دنوات من التعيني.
• وقد ت ضمن القانون أيضـا إللـاء مأخونيـة اخلـروج ،ليـث يـتم السـماح للعامـل بطلـ
التصريس باخلروج من اجلهة ا كومية املختصة ون الرنوي لصاح العمل.
• ودوف يدال القانون حيز النفاخ ويتم تطبيقه بعد دـنة مـن تـاريخ نشـره يف اجلريـدة
الرمسية ،علما بأنه قد نشر بالعد ( )19لسنة  ،2015بتاريخ .2015/12/13
• أما بالنسبة اللتماس املساعدة من منظمة العمـل الدوليـة ،فـإن ولـة قطـر لـديها حاليـا
مشروعال للتعاون الفين مع منظمة العمل الدوليـة ،يتضـمن التعـاون يف املسـائل اخلاصـة
لماية حقو العمال.
(ج) جتر عمليات تفتيش يف أمـاكن العمـل حيحمـا يشـكو العمـال املهـانرون،
ن فيهم اا مات املنا،ل من االنتهاكات ،وجتر حتقيقال بصورة منتظمة يف مجيع ا عـاءات
االدتلالل واالعتداء والعنف ضد اا مات املنـا،ل املهـانرات ،وتقاضـي أصـحاب العمـل
ووكالءهم املتعسفني أو املستللني ،وتوقع عليهم العقاب املناد :
• تويل ولة قطر اهت مامـا باللـا همـة تفتـيش العمـل ،لضـمان إنفـاخ القـوانني الـيت تـوفر
ا ماية للعمال املتواندين بالدولة ،ونتيجة هلذا االهتما فـإن عـد مفتشـي العمـل يف
ا ،يا مستمر بشكل ملحوظ ،حيث وصل عد هم إىل ( )294مفتشا ،وقـد نـاءت
ا انــة إىل ،يــا ة عــد املفتشــني نتيجــة لزيــا ة عــد الشــركات واملنش ـ ت اخلاضــعة
للتفتيش ،بسب النمو االقتصا السريع وما نتش عنه من تودع يف ا ركة العمرانيـة
واملشاريع االدتحمارية.
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• إن الدولــة ائمــة الســعي لتعزيــز كفــاءة تفتــيش العمــل ،عــن طريــق اختــاخ اطــوات
متالحقة يف هذا الشأن ،ولقد عز،ت هذه اخلطوات بشـكل كـبري ور تفتـيش العمـل
بالو،ارة ،ونتيجة لذل فقد متكنت إ ارة تفتيش العمل من التودع نلرافيا.
• و ـدف رفـع كفـاءة إ ارة تفتــيش العمـل وضـمان قيـا مفتشــي العمـل بـدورهم أثنــاء
الزيارة التفتيشية علـى أكمـل ونـه ،فقـد مت تـوفري أنهـزة كافيـة حديحـة التقنيـة متكِّـن
املفتش من إ اال املعلومات وإردال التقارير مباشـرة مـن موقـع التفتـيش يف الشـركة
أو امل دسة ،وقد داهم هذا اإنراء كحريلا يف ااتصار الوقت واجلهد للمفـتش االفـلا
مــا كــان عليــه يف الســابق ،حيــث كــان يقــو بإ اــال البيانــات واملعلومــات وكتابــة
التقرير يدويا عنـد عو تـه إىل مكتبـه ،ونتيجـة هلـذه التقنيـة ،يسـتطيع املفـتش حاليـا أن
يتنقل لعدة مواقع عمل وأن يدال البيانات واملعلومـات ويردـل التقـارير مباشـرة مـن
مكان أو موقع الزيارة التفتيشية ،كما زر حاليا التنسيق مـع اجلهـات املعنيـة للعمـل
على ربط تل األنهزة بنظا اخلرائط اخلاا بالدولة ،لتسهيل الوصول إىل املنشـ ت
اخلاضعة للتفتيش بكل درعة و قة.
واجلدول أ ناه إحصائية بالزيارات التفتيشية حس نوي ونتيجة التفتيش لعا :2015
نوع ونتيجة التفتيش

التفتيش العمايل

تفتيش الصحة والسالمة

إمجايل الزيارات

مقبول

23 768

11 799

35 567

تنبيه بإ،الة خمالفة
حظر
ضر
إمجايل الزيارات التفتيشية
عد املنش ت لتل الزيارات

11 419
731
318
36 236
23 652

8 45
177
342
20 776
4 471

19 877
908
660
57 012

( ) ترصد امتحال صاح العمل للما ة (  ) 9من قانون تنظيم اول واـروج
الوافــدين وإقامتــهم وكفالتــهم ،والــيت تطالــ الكفيــل بإعــا ة نــوا،ات الســفر للعمــال
املهانرين ومعاقبة أصحاب العمل الذين خيالفون هذا ا كم:
• إن املــا ة  8مــن القــانون رقــم  21لســنة  2015بتنظــيم اــول واــروج الوافــدين
وإقامتهم ،تلز صاح العمل بتسليم العامل نوا ،أو وثيقة دفره عق االنتهاء مـن
إنراءات اإقامة أو جتديدها.
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• وقد قضى هذا القانون يف املا ة ( )39منه بتجرس احتجا ،نوا ،دـفر العامـل الوافـد،
وفرض غرامة مالية تصل اىل ( )25 000ريال على صاح العمل املخالف.
• كمــا أن القــرار الــو،ار رقــم  18لســنة  2014بتحديــد اشــتراطات ومواصــفات
السكن املناد للعمال الوافدين ،قد قضى بتخصي أماكن آمنة يتـوافر فيهـا خمـا،ن
قابلة للقفل ليث يستطيع العمـال الوصـول إليهـا لريـة ،وحفـئ وثـائقهم وممتلكـا م
الشخصية ،ا يف خل نوا،ات دفر العمال.
• ومــن الناحيــة العمليــة ،يونــد تنســيق بــني كــل مــن و،ارة التنميــة اال اريــة والعمــل
والش ون االنتماعية ،وو،ارة الداالية ،لضمان عد احتجا ،نوا،ات دفر العمال.
• علمــا بــأن إ ارة حقــو االنســان بــو،ارة الدااليــة قــد تلقــت يف عــا  2015عــد
( )168شـــكو ،بشـــأن حجـــز نـــوا ،دـــفر ،وأحيلـــت مجيعهـــا إىل النيابـــة العامـــة
الختاخ إنراءا ا.
(هـ) تضمن حصول العامالت املهانرات علـى املعونـة القانونيـة وآليـات تقـدس
الشــكاو ،،وتــوفر للعــامالت املهــانرات مــدعيات التعــرُّ ض لالعتــداء واالدــتلالل فــرا
الوصول الفور إىل املالنئ وادمات التأهيل:
• إن ولة قطر لديها آلية نيدة وفعالة يف التعامـل مـع شـكاو ،العمالـة الوافـدة وتيسـري
الوصــول إليهــا ،فتتـــم تســوية الشــكاو ،بــني أصــحاب العمــل والعمــال عــن طريــق
اجلهات املختصة.
• وبــالرغم مــن عــد اضــوي فنــة العــامالت املزنليــات لقــانون العمــل ،إال أن قســم
الشكاو ،يف إ ارة حقو اإنسـان بـو،ارة الدااليـة ال يـدار نهـدال يف دـبيل تقـدس
اإرشــا والتونيــه وتبصــري مرانعــي اإ ارة مــن املشــتكني بــالطر القانونيــة ،أمــا
اجلهات اإ ارية أو القضائية الدتيفاء ادتحقاقا م وتأمني حقوقهم.
• هــذا إىل نان ـ بــش آاــر اعتمدتــه كــل مــن إ ارة العالقــات العامــة واإ ارة العامــة
جلوا،ات املنافذ وش ون الوافدين بو،ارة الدااليـة يف التواصـل مـع اجلاليـات األننبيـة
لتبصــريها لقــو رعاياهــا مــن العمــال الوافــدين والتزامــا م ون ـ قــانون العمــل،
وقـانون تنظــيم اــول واــروج الوافــدين وإقامتــهم وكفالتــهم ،باإضــافة إىل تواصــل
أقسا الشرطة اجملتمعية مع الشركات واملس ولني التنفيذيني فيها ا يترت عليهم مـن
التزامـــات مايـــة حقـــو العمالـــة الوافـــدة ،وخلــ يف إطـــار املســ ولية االنتماعيـــة
للشركات.
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• وباإضافة إىل مـا دـبق ،فـ إن اللجنـة الوطنيـة قـو اإنسـان تقـو بـدورها يف تلقـي
الشكاو ،املتعلقة لقـو هـذه الفنـة مـن العمـال ،والتنسـيق مـع اجلهـات املعنيـة للـر
عليها ،وادتيفاء حقو ه الء العمال.
• علمــا بــأن الدولــة قــد أنشــأت مكتبــا يف ا ــاكم ،يتبــع و،ارة التنميــة اإ اريــة والعمــل
والش ون االنتماعية ،لتقدس يد العون للعمال الراغبني يف رفع عاو ،ضد أصـحاب
العمل الدتيفاء حقوقهم ،وتقدس املساعدة القانونية هلم ،مع توفري متـرمجني يتحـدثون
بالللــات الــيت يتحــدث ــا أغل ـ العمــال بالدولــة ،وخل ـ ون أ ردــو يتحملــها
العامل.
(و) تنظــر يف التصــديق علــى اتفاقيــة العمــا ل املزنلــيني (  ،)2011رقــم ،189
ملنظمة العمل الدولية:
• كما دبقت اإشارة أعاله ،فإن الدولة تقـو حاليـا بداردـة مشـروي القـانون اخلـاا
بالعمال املزنليني ليتوافق مع أحكا االتفاقية ومعايري العمـل الدوليـة ومـا ،ال مشـروي
القانون قيد االنـراءات التشـريعية ،وبعـد صـدور القـانون دـوف يـتم رادـة مالءمـة
رادة االتفاقية.
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