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تكرس ھیومن رایتس ووتش جھودھا لحمایة حقوق اإلنسان الخاصة بمختلف شعوب العالم. إننا نقف إلى جوار 
الضحایا والنشطاء ونعمل على منع التمییز، وكفالة الحقوق السیاسیة، وحمایة األفراد من التعامل الالإنساني أثناء 

وق اإلنسان ونحمل المنتھكین المسؤولیة. كما نواجھ الحروب، وتقدیم الجناة للعدالة. نحقق ونكشف انتھاكات حق
الحكومات وأصحاب السلطة كي یكفوا عن الممارسات المسیئة ویحترموا القانون الدولي لحقوق اإلنسان. وندعو 

 الجماھیر والمجتمع الدولي إلى مساندة كفالة حقوق اإلنسان للجمیع.
 

دولة، ومكاتب في أمستردام وبیروت وبرلین  40ر من ھیومن رایتس ووتش منظمة دولیة لھا عاملین في أكث
وبروكسل وشیكاغو وجنیف وغوما وجوھانزبرغ ولندن ولوس أنجلس وموسكو ونیروبي ونیویورك وباریس وسان 

 فرانسسكو وطوكیو وتورنتو وتونس وواشنطن وزیورخ.
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 المقدمة

 
قانون ( 2017بشأن المستخدمین في المنازل" في  15تُرحب "ھیومن رایتس ووتش" باعتماد قطر "القانون رقم 

ضمانات قانونیة لحقوق العمل لصالح العامالت المنزلیات. في حین  ة األولىللمر ) الذي یقدمالمستخدمین في المنازل
یعد ذلك تقدما في االتجاه الصحیح، فھناك خطوات إضافیة مطلوبة لضمان حمایة حقوق العامالت المنزلیات بموجب 

 القانون الدولي.
 

المتعلقة بالعامالت المنزلیات، سواء في قانون تقدم ھذه المذكرة تقییما للثغرات القائمة في القوانین واألنظمة القطریة 
لحكومة القطریة اتخاذھا لجعل تدابیر حمایة ینبغي لالمستخدمین أو في نظام الكفالة. نقدم توصیات بخطوات إضافیة 

 التنمیة وزارة من الواردة الردود أیضا المذكرة ھذه تتضمن العامالت المنزلیات متسقة مع معاییر العمل الدولیة.
 .أدناه الواردة والتوصیات النص على 2018ل/نیسان أبری في االجتماعیة والشؤون والعمل داریةاإل
 

 I .وأنظمته التنفيذية قانون المستخدمين في المنا�ل 
ساعة راحة  24ساعات یومیا، و 10تدابیر حمایة جدیدة تشمل العمل بحد أقصى  قانون المستخدمین في المنازلیحدد 

إال أنھ ما  1أسابیع عن كل عام على األقل. 3أسابیع إجازة سنویة، ومكافأة لنھایة الخدمة بواقع  3، ومتعاقبة كل أسبوع
) الذي یحمي فئات العمال األخرى، وبھ ثغرات أخرى، من ثم 2004لسنة  14زال أضعف من قانون العمل (رقم 

لمنزلیین، وھي المعاھدة العالمیة لحقوق العامالت منظمة العمل الدولیة" الخاصة بالعمال ا"فھو ال یلتزم تماما باتفاقیة 
  2المنزلیات.

 

 المساواة في المعاملة بين العامالت المنزليات والعمال اآلخ�ين (أ)
أو أن تضمن أن تقدم أیة لوائح أو قرارات تنفیذیة  قانون المستخدمین في المنازلنوصي بأن تقوم قطر إما بإصالح 

نزلیات نفس الحقوق المقدمة للعمال اآلخرین بموجب قانون العمل، بما یشمل ساعات متصلة بالقانون للعامالت الم
العمل واألجر على ساعات العمل اإلضافیة، وفترات الراحة الیومیة واألسبوعیة، واإلجازة السنویة مدفوعة األجر، 

 واإلجازات المرضیة.
 

الخاصة بالعمال المنزلیین، التي صوتت قطر كما ندعو قطر إلى التصدیق على اتفاقیة منظمة العمل الدولیة 
 .2011لصالحھا في 

 
تنص المعاییر الدولیة على ضرورة معاملة العامالت المنزلیات على قدم المساواة بالعمال اآلخرین، فیما یخص تدابیر 

ازة السنویة حمایة العمال، وتشمل ساعات العمل وأجر العمل اإلضافي، وفترات الراحة الیومیة واألسبوعیة، واإلج

                                                           
: 2017طس/آب أغس 22بشأن المستخدمین في المنازل ("قانون المستخدمین في المنازل")، صدر في  2017لسنة  15قانون رقم   1

https://www.al-sharq.com/news/details/508804  2017دیسمبر/كانون األول  19(تم االطالع في.( 
ل الدولیة الخاصة بالعمال المنزلیین)، بشأن العمل الالئق للعمال المنزلیین (اتفاقیة منظمة العم 189منظمة العمل الدولیة، اتفاقیة رقم   2

 .2013سبتمبر/أیلول  5، دخلت حیز النفاذ في 2011یونیو/حزیران  16اعتمدت في 

https://www.al-sharq.com/news/details/508804
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كما أن "اللجنة المعنیة بالقضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة" (لجنة سیداو) التابعة لألمم  3مدفوعة األجر.
 –المشرفة على تنفیذ "اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة" األممیة وقطر دولة طرف فیھا  –المتحدة 

منزلیات بموجب "قوانین العمل، بما یشمل تنظیم األجور وساعات العمل وقواعد طالبت الدول بحمایة العامالت ال
 4الصحة والسالمة والعطالت واإلجازات".

 
قانون ، یوفر كل من المثال سبیل علىالمعادلة.  الحقوق بعض قانون المستخدمین في المنازل یحدد إیجابیة، خطوة في

یكونوا قد  أن بعد للعمال السنویة اإلجازة من أسابیع 3نویة مدتھا إجازة س العمل وقانون المستخدمین في المنازل
 5طیلة عام. عملوا

 
بما یحصل علیھ  منح العامالت المنزلیات أشكاال أضعف من الحمایة العمالیة مقارنةتُ  أخرى،مجاالت  في ذلك، ومع

 .العمل قانونالعمال بموجب 
 

ساعات یومیا، في حین ینص قانون العمل  10عمل بحد أقصى القطري على ال قانون المستخدمین في المنازلینص 
كما ینص قانون العمل على تخفیض ساعات  6ساعة. 48ساعات عمل یومیا بحد أقصى، وأسبوع عمل بواقع  8على 

قانون المستخدمین في ساعة أسبوعیا، لكن ال توجد مواد مماثلة في  36ساعات یومیا و 6العمل في شھر رمضان إلى 
 7.المنازل

 
على أن تتخلل فترات راحة یوم العمل، لكنھ ال یحتسب فترات الراحة ضمن  قانون المستخدمین في المنازلینص 

. ال ینص القانون أیضا على معاییر دنیا محددة للتباعد بین فترات الراحة أو مددھا، في حین 10الـ ساعات العمل 
ساعات) وأن یتم أخذ استراحة  3عن ساعة (وبحد أقصى  ینص قانون العمل على أن تكون فترة الراحة بما ال یقل

 8ساعات على األقل. 5مرة كل 
 

 مبادئ یحددوا لم المشرعین إن ووتش رایتس ھیومن لـ االجتماعیة والشؤون والعمل اإلداریة التنمیة وزارة قالت
مواقع و المصانع في العمل طبیعة عن كلیافي المنازل تختلف  العمل طبیعة" لكون الراحة، لفترات معینة توجیھیة

                                                           
. لجنة األمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة 1) 10( 1اتفاقیة منظمة العمل الدولیة الخاصة بالعمال المنزلیین، مادة   3

: 2008دیسمبر/كانون األول  U.N. Doc. CEDAW/C/2009/WP.1/R 5بشأن العامالت المھاجرات،  26توصیة العامة رقم (لجنة سیداو)، ال
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/GR_26_on_women_migrant_workers_en.pdf  23(تم االطالع في 

 (ب). 26)، فقرة 2018ینایر/كانون الثاني 
4  on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW Committee), General  Committee NationsUnited  

recommendation No. 26 on women migrant workers, U.N. Doc. CEDAW/C/2009/WP.1/R, December 5, 2008, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/GR_26_on_women_migrant_workers_en.pdf  23(تم االطالع في 

 (ب). 26)، فقرة 2018ینایر/كانون الثاني 
، (قانون العمل القطري) العمل قانون بإصدار 2004 لسنة) 14( رقمقانون   5 

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3961&language=ar ون ؛ قان79، مادة )2018یونیو/حزیران  25 (تم االطالع في
  .14المستخدمین في المنازل، مادة 

 .12، مادة قانون المستخدمین في المنازل. 73قانون العمل القطري، مادة   6
 .73مادة  2004لسنة  14قانون العمل القطري، رقم   7
 .73، مادة 2004لسنة  14؛ قانون العمل القطري، رقم 12، مادة قانون المستخدمین في المنازل  8
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 من العدید أنأظھرت  ووتش رایتس ھیومن بحاثإال أن أ 9فترات كبیرة".العمل، حیث یتخلل العمل في المنازل 
 .الراحة من القلیلیُمنحن و مفرط بشكل یعملن المنازل عامالت

 
عیة، فإن بھ ثغرة، حیث یمكن على فترات راحة یومیة وأیام عطلة أسبو قانون المستخدمین في المنازلفي حین ینص 

 العقد النموذجيكما ینص  10للعامالت المنزلیات العمل خالل تلك الفترات إذا اتفقن مع أصحاب العمل على ھذا.
یمكن للعاملة طلب العمل في یوم العطلة األسبوعیة أو أخذ أیام بدیلة عن الخاص بالمستخدمین المنزلیین على أنھ 

 11.لت خاللھا، تُضاف إلى إجازتھا السنویةالعطالت األسبوعیة التي عم
 

في میزان یمكن بسھولة ألصحاب العمل استغالل ھذه المواد. توصلت أبحاث ھیومن رایتس ووتش إلى اختالل عمیق 
بین أصحاب العمل والعامالت المنزلیات، ما یصعب كثیرا على العاملة التفاوض على ظروف العمل العادلة،  القوة

 ا، أو رفض طلبات صاحب العمل.والمطالبة بحقوقھ
 

ال یضع حدا لساعات العمل اإلضافیة وال ینص  قانون المستخدمین في المنازلعلى النقیض من قانون العمل، فإن 
إذا كان ساعات یومیا، إال  10على األجر مقابل العمل اإلضافي. ینص قانون العمل على أال تتعدى ساعات العمل 

ة جسیمة أو حادث خطیر أو إلصالح أو للتخفیف من أثر ما نشأ عن تلك الخسارة أو العمل الزما لمنع وقوع خسار
بالمئة من األجر. إذا  25ویجب أال یقل أجر ساعات العمل اإلضافیة عن األجر األساسي باإلضافة إلى  12.ذلك الحادث

دنى على معدل الراتب صباحا، یحصل العامل في الحد األ 6مساء و 9كان العمل اإلضافي خارج فترة العمل بین 
ینص قانون العمل أیضا على أنھ یمكن ألصحاب العمل أن یطلبوا من  13بالمئة من األجر. 50األساسي باإلضافة إلى 

في أیام العطلة األسبوعیة في حالة الضرورة فقط. یجب على أصحاب العمل تعویضھم باألجر  المداومةالعمال 
بالمئة من  150األجر أو سداد األجر األساسي إضافة إلى ما ال یقل عن  االعتیادي مع إمدادھم بیوم عطلة مدفوع

 15فیما عدا عمال المناوبة، ال یجوز تشغیل العامل أكثر من یومي جمعة متتالیین. 14األجر.
 

 یتضمن النموذجي العمل عقد إن ووتش رایتس ھیومن لـ االجتماعیة والشؤون والعمل اإلداریة التنمیة وزارة قالت
 العقد أن إلى ت الوزارةأشاریجب اعتباره عمال إضافیا.  الذي ما وكذلك ،األساسیة العمل لساعات واضحا اتعریف
 العمل من ساعتین إضافة إمكانیة مع الیوم، في ساعات 8 على تقتصر األساسیة العمل ساعات أن على ینص

                                                           
(لدى  1820أبریل/نیسان  16، ردا على رسالة ھیومن رایتس ووتش زارة التنمیة اإلداریة والعمل والشؤون االجتماعیةرسالة من و 9 

 ھیومن رایتس ووتش نسخة منھا).
 ).5(7، مادة قانون المستخدمین في المنازل  10
 ,observance by Qatar -plaint concerning nonCom“ILO Governing Body. انظر 4نموذج عقد المستخدمین المنزلیین القطري، مادة   11

of the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), and the Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81), made by delegates to 
the 103rd Session (2014) of the International Labour Conference under article 26 of the ILO Constitution”, 

GB.331/INS/13(Rev.), October 31, 2017, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_586479.pdf, Appendix V   2017دیسمبر/كانون األول  19(تم االطالع في(. 

 .74مادة ، 2004لسنة  14قانون العمل القطري، رقم   12
 .السابق  13
 .75، مادة 2004لسنة  14قانون العمل القطري، رقم   14
 .السابق  15
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وتاریخھ  ووتش رایتس ھیومناجعتھ ر الذي العقدإال أن 16).النموذجي العقد في 4 البند تحت مدرجة( اإلضافي
 ي.اإلضاف العمل حكامذكر أل دون ، كل یوم،ساعات 10 مدتھ عمل یومینص على  2017 تشرین الثاني/نوفمبر

 
 قانون ینص المثال، سبیل فعلى. الساعات لھذه التعویضات وتحدید اإلضافي العمل من للحد أحكام أخرى بلدان لدى

 صاحب إلزام للسلطات یمكن ،ةللعامل إضافي أجر دفع العمل صاحب رفض إذا أنھ على الكویتيالعمال المنزلیین 
 أیضا  الكویت في التنفیذیة اللوائح حوتوض 17.العقد في علیھ المتفق ألجرا األقل على مرتین قدره تعویض بتقدیم العمل

 18.يیوم راتب نصفعنھا  ةملالعا تقاضىت أنینبغي  الیوم، في ساعتین تتجاوز أال یجب اإلضافیة العمل ساعات أن
على أصحاب العمل إجبار العامالت المنزلیات على العمل أثناء اإلجازات  قانون المستخدمین في المنازلیحظر 

 19المرضیة، لكنھ ال یحتوي على أحكام تخص اإلجازة المرضیة ذاتھا، أو تحدد ما إذا كانت مدفوعة األجر أم ال.
أسابیع بنصف األجر، وأیة إجازات  4لمدة أسبوعین مدفوعة األجر بالكامل، و ینص قانون العمل على إجازة مرضیة

 20مرضیة أخرى بعد ذلك بدون أجر.
 

 (ب) ساعات "االستدعاء" والسماح بمغادرة المن�ل أثناء فترات الراحة والعطالت

 نوصي قطر بما یلي: 
ة، أن یسمحوا للعامالت بموجب تشریع جدید، مثل اللوائح التنفیذیأن تفرض على أصحاب العمل،  •

المنزلیات بمغادرة المنزل أثناء ساعات الراحة والعطالت، وأن یتم احتساب جمیع الساعات المطلوب من 
 العامالت خاللھا أن یكّن جاھزات لالستدعاء إلى العمل، كجزء من یوم العمل.

تعویض ساعات تقدیم توجیھات إضافیة عن طریق قانون أو لوائح تنفیذیة حول كیفیة احتساب و •
 "االستدعاء". 

تقدیم التدریب ألصحاب العمل وللعامالت المنزلیات على حساب وتسجیل المھام وساعات العمل، بما یشمل  •
 ساعات "االستدعاء".

•  
على راحة یومیة وعطلة أسبوعیة، لكنھ ال ینص صراحة على إمكانیة مغادرة  قانون المستخدمین في المنازلینص 

ل تلك الفترات. تدعو اتفاقیة منظمة العمل الدولیة الخاصة بالعمال المنزلیین الدول إلى ضمان العامالت للمنزل خال
خالل فترات  بالنسبة لمن یقیمون منھم مع األسرة، بالبقاء في المنزل أو مع أفراد األسرةعدم إلزام العمال المنزلیین "

 21".ة واألسبوعیة أو إجازتھم السنویةراحتھم الیومی
 

                                                           
(لدى  2018أبریل/نیسان  16رسالة من وزارة التنمیة اإلداریة والعمل والشؤون االجتماعیة ردا على رسالة ھیومن رایتس ووتش،   16

 ھیومن رایتس ووتش نسخة منھا).
)،  لعمل المنزليل الكویتي قانونالالمنزلیة ( العمالة شأن في 2015 لسنة 68 رقم قانون 17

http://kuwaitalyawm.media.gov.kw/content/%D8%B1%D9%82%D9%85-68-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2015  تم)
 .28)، مادة 2018یونیو/حزیران  25االطالع في 

. ال یزال ذلك أضعف من القانون الكویتي للعمل 14، مادة 2016نة لس 2194الالئحة التنفیذیة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم   18
 المنزلي في مجاالت عدة؛ ینص القانون الكویتي على أن العمل اإلضافي للعامالت المنزلیات في أوضاع استثنائیة وبموجب أمر مكتوب.

 
 ).4(7، مادة قانون المستخدمین في المنازل  19
 .82، مادة 2004نة لس 14قانون العمل القطري، رقم   20
 .9اتفاقیة منظمة العمل الدولیة الخاصة بالعمال المنزلیین، مادة   21
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ھذا األمر لالتفاق بین صاحب تركك المشرع " ھأن االجتماعیة والشؤون والعمل اإلداریة التنمیة وزارة والحظت
 22المغادرة أیضا".العمل والمستخدم، فمن الممكن أال یرغب المستخدم في مغادرة المنزل وال یجوز إجباره على 

 
تدعاء" وأن العدید من أصحاب العمل ال یسمحون بما أنھ یُطلب من العامالت المنزلیات في العادة أن یكن "رھن االس

للعامالت بمغادرة المنزل، بما في ذلك أثناء أیام العطالت األسبوعیة وفترات الراحة، فمن الممكن أن یجدن أنفسھن 
 في العامالت والعمال لدیھم الحقاإلقرار صراحة بأن  في أحیان كثیرة مجبرات على العمل أثناء فترات الراحة.

  یمنحھم خیار فعل ذلك.  بل الراحة، فترات خالل بالمغادرة ملزمون أنھم یعني ال ذلك في رغبوا إذا المنزل غادرةم
 

صراحة على ضرورة اعتبار ساعات "االستدعاء" ضمن ساعات العمل.  قانون المستخدمین في المنازلكما ال ینص 
تعتبر الفترات التي ال یكون خاللھا العمال لى أن: "تنص اتفاقیة منظمة العمل الدولیة الخاصة بالعمال المنزلیین ع

ساعات كتھا المحتملة، یحلو لھم ویبقون رھن إشارة األسرة بغیة تلبیة طلبا ماكزلیون أحراراً في التصرف بوقتھم المن
) التي تقدم توجیھات إضافیة مصاحبة 201توصیة منظمة العمل الدولیة بشأن العمال المنزلیین (رقم  23".عمل

الشھریة أو األسبوعیة أو السنویة  تفاقیة العمال المنزلیین، توصي بأن تنظم الدول الحد األقصى لساعات العملال
المطلوب خاللھا أن تكون العاملة المنزلیة رھن االستدعاء. كما تنص على توجیھات حول قیاس فترات الراحة 

ادیة لكونھن رھن االستدعاء، واألجر الالزم للتعویض فترات راحتھن الع في حال تقّطع التعویضیة المستحقة للعامالت
كما توصي باتخاذ تدابیر مماثلة فیما یخص عامالت المنازل الالئي یؤدین واجبات العمل العادیة  24عن ھذه الساعات.
 25في ساعات اللیل.

 
ت أصحاب العمل، فقد بما أن عامالت المنازل كثیرا ما یعانین من ساعات العمل المطولة بسبب طبیعة العیش في بیو

أعدت منظمة العمل الدولیة بعض األدوات والتوجیھات للعامالت وأصحاب العمل حول كیفیة إعداد جداول بالمھام 
 26وساعات العمل.

 

 (ج) الطعام واإلقامة 

 نوصي قطر بما یلي: 
الطعام، بما یتسق توضیح المعاییر الدنیا لإلقامة و –كاللوائح التنفیذیة  –أن تضمن عبر تشریعات إضافیة  •

 مع توصیة منظمة العمل الدولیة الخاصة بالعمال المنزلیین، بما یشمل: 
 تخصیص حجرة منفصلة وخاصة بھا أثاث الئق وتھویة كافیة ومجھزة بقفل ومفتاح یُعطى للعاملة.  •
 إتاحة دورة میاه مالئمة، خاصة أو مشتركة.  •
 فئة والتبرید بما یتسق مع الوضع القائم في المنزل. التد –حسب االقتضاء  –توفیر اإلضاءة الكافیة، و  •

                                                           
(لدى  2018أبریل/نیسان  16رسالة من وزارة التنمیة اإلداریة والعمل والشؤون االجتماعیة ردا على رسالة ھیومن رایتس ووتش،  22

 ھیومن رایتس ووتش نسخة منھا).
 ).3( 10لیة الخاصة بالعمال المنزلیین، مادة اتفاقیة منظمة العمل الدو  23
24  ILO, Recommendation concerning Decent Work for Domestic Workers (ILO Domestic Workers Recommendation), 2011 (No. 

201), adopted June 16, 2011, http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R201  تم)
 ).1(9) مادة 2018ینایر/كانون الثاني  9االطالع في 

 ).2(9مادة  السابق،  25
 ,in domestic workers count their working time,-Working around the clock? A manual for trainers to help live“ILO ”انظر:   26

2014, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
travail/documents/publication/wcms_308825.pdf  2017دیسمبر/كانون األول  19(تم االطالع في.( 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_308825.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_308825.pdf
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 –إن ُوجدت  –وجبات جیدة وبكمیات كافیة، بما یتالءم بقدر معقول مع المتطلبات الثقافیة والدینیة  •
 الخاصة بالعاملة المنزلیة. 

 إتاحة التدریب للمفتشین العمالیین وألصحاب العمل على ھذه المعاییر. •
 

كما  27أصحاب العمل بإمداد العامالت المنزلیات بالطعام واإلقامة المناسبین. ن في المنازلقانون المستخدمییطالب 
أصحاب العمل بتقدیم إقامة مجانیة والئقة وطعام الئق، باإلضافة إلى مطالبة أصحاب العمل  العقد النموذجيیطالب 

األحكام مھمة، فمن ھذه مع أن  28.ر الصحیةتوفیر الكھرباء والمیاه واألسّرة والمرحاض الالئق بما یتسق مع المعاییب
توفیر معاییر أوضح للحد األدنى بشأن المأكل والمسكن (یرجى مراجعة واإلرشادات اإلضافیة شأن الشروط 

 عاله).التوصیات أ
 

) على وضع معاییر دنیا تخص الطعام 201تنص توصیة منظمة العمل الدولیة الخاصة بالعمال المنزلیین (رقم 
  29والظروف المعیشیة وظروف العمل األخرى.واإلقامة 

 

 (د) الصحة والسالمة 

 نوصي قطر بما یلي: 
وضع توجیھات حول ظروف الصحة والسالمة  –عبر تشریعات إضافیة مثل اللوائح التنفیذیة  –أن تضمن  •

المتصلة  المخاطر –بالقدر الُممكن عمال  –المھنیة للعامالت المنزلیات، بما یشمل القضاء على أو تقلیل 
بالعمل، من أجل الوقایة من اإلصابات واألمراض والوفیات وتعزیز السالمة والصحة في مكان العمل 

بالقدر الممكن عمال  –بالمنزل. كما أن على قطر وضع عقوبات مناسبة لإلخفاق في القضاء على أو تقلیل 
 المخاطر المتصلة بالعمل. –

 ى المعاییر الخاصة بالصحة والسالمة المھنیة.تقدیم التدریب لمفتشین وألصحاب العمل عل •
 

عدم تعریض حیاة المستخدم أو صحتھ على أن یراعي أصحاب العمل ضرورة: " قانون المستخدمین في المنازلینص 
على قطر ضمان أن تضیف اللوائح التنفیذیة للقانون أن  30".نفسیاً بأي وجھ من أوجھ اإلیذاء للخطر، أو إیذائھ بدنیاً أو

 ح للعامالت المنزلیات الحق في بیئة العمل الصحیة والسالمة.یُتا
 

لضمان السالمة  بالعمل المنزلي، تدابیر فعالة مع إیالء المراعاة الواجبة للسمات الخاصةتحدیدا، على قطر اتخاذ "
توصي  31منزلیین." بما یتسق مع اتفاقیة منظمة العمل الدولیة الخاصة بالعمال اللصحة المھنیتین للعمال المنزلیینوا

حمایة العمال ) بأن تتخذ الحكومات تدابیر "201توصیة منظمة العمل الدولیة الخاصة بالعمال المنزلیین (رقم 
المرتبطة بالعمل أو التخفیف منھا إلى أدنى  ذلك معقوالً عملیاً، للقضاء على المخاطر واألخطار كانالمنزلیین، حیثما 

 32".في مكان العمل األسري ةالمھنی الوفاة وتعزیز السالمة والصحة وحاالت حد، بغیة تجنب اإلصابات واألمراض
 33كما تطالب بفرض عقوبات مناسبة عند انتھاك قوانین ولوائح السالمة والصحة المھنیة.

 
                                                           

 ).1( 7، مادة مستخدمین في المنازلقانون ال  27
 .7نموذج عقد المستخدمین المنزلیین القطري، مادة   28
29  18.-ILO Domestic Workers Recommendation, 2011 (No. 201), arts. 15 
 ).3(7مادة  قانون المستخدمین في المنازل  30
 .31اتفاقیة منظمة العمل الدولیة الخاصة بالعمال المنزلین، مادة   31
32  ILO Domestic Workers Recommendation, 2011 (No. 201), art. 19(a).  
33  ). bILO Domestic Workers Recommendation, 2011 (No. 201), art. 19( 
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 (هـ) رسوم االستقدام للعمل
 نوصي قطر بما یلي: 

رواتب عامالت  عدم مصادرة اءالوسطأن على عبر تشریعات إضافیة مثل اللوائح التنفیذیة، توضح  أن •
أصحاب العمل بدفع أجورھن لھم في الحاالت حیث ال یكون المكتب ھو صاحب عمل مطالبة  المنازل أو

 العاملة المباشر.
مكاتب االستقدام مسؤولة عن تعویض جعل  أن تضمن عبر تشریعات إضافیة مثل اللوائح التنفیذیة، •

لیف أو نفقات ربما كانت مستحقة علیھن قام بسدادھا مكتب العامالت المنزلیات على أیة رسوم أو تكا
محلي شریك في دولة العاملة. أو في حال قام صاحب عمل باستخدام عاملة منزلیة مباشرة دون وجود 

وسیط في قطر، أن یقوم صاحب العمل بتعویض العاملة المنزلیة على كافة التكالیف والرسوم التي سددتھا 
 للعمل. أثناء عملیة االستقدام

 
على أصحاب العمل االقتطاع من أجر العاملة لتعویض رسوم االستقدام، لكنھ ال  قانون المستخدمین في المنازلیحظر 

یحظر على المكاتب والوسطاء فرض تكالیف أو رسوم، أو مصادرة أجور العامالت تعویضا على أیة تكالیف ُسددت 
مل أو المكاتب بتعویض العامالت على رسوم االستقدام التي قمن أثناء استقدام العاملة. كما ال یطالب أصحاب الع

 34بالفعل بتسدیدھا.
 

 8/2005 رقم الوزاري القرار من 19و 14 تینالماد أن االجتماعیة والشؤون والعمل اإلداریة التنمیة وزارة الحظت
 في للعمل الخارج من لعما الستقدام عموالت أو رسوم أي تلقي من التوظیف ومكتب العمل صاحب صراحة تمنعان

 .35قطر
 

 بتعویضأو مكاتب االستقدام في دولة قطر  العملصاحب  إلزامیمكن  ال" أنھ إلى أیضا ت الوزارةأشار فقد ذلك، ومع
تستطیع  ال 36ولة أخرى".دمبالغ تم سدادھا في دولة أخرى، لوقوع ھذه المخالفة في  أي عن المنازلالمستخدمین في 

مكتب  من كل یستطیعالوصول إلى قطر، لكن   بعدطلب استرجاع ھذه المبالغ  التكالیف ھذهلن العامالت اللواتي یتحم
یقومون الذین یوظفون فئات أخرى من العمال  العمل أصحاب بعضوصاحب العمل أن یعّوض العاملة.  االستقدام

 بذلك كإحدى الممارسات الفضلى. 
 

 ) آليات اإلنفاذ و(
 نوصي قطر بما یلي: 

مكاتب  تھیئة أعمال التفتیش على وبشكل صریح، عبر تشریعات إضافیة مثل اللوائح التنفیذیة،أن تضمن  •
 المثال، یمكن التھیئة لعملیات سبیل علىأماكن العمل، مع مراعاة مقتضیات الخصوصیة. االستقدام و

 النظر بغض مطلوبة التفتیش عملیات فیھا تكون قد التي الحاالت وتحدید العمل صاحب بموافقة التفتیش
 ).العامة النیابة مذكرة من أو محكمة أمر مثل( مختصة ھیئة من خطي تفویض مع ولكن الموافقة ھذه عن

قطر ضمان تحسین التفتیش على ظروف العمل وعلى نظم السالمة والصحة المھنیة، بما یراعي ینبغي ل •
 السمات الخاصة المتصلة بالعمل المنزلي.

                                                           
 .8، مادة قانون المستخدمین في المنازل  34
 الخارج من عمال باستقدام الترخیص وإجراءات طشرو تنظیم بشأن 2005 لسنة) 8( رقم واإلسكان المدنیة الخدمة شؤون وزیر قرار   35

 ).2018یونیو/حزیران  25(تم االطالع في  http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2238&language=ar، الغیر لحساب
(لدى  2018ن أبریل/نیسا 16رسالة من وزارة التنمیة اإلداریة والعمل والشؤون االجتماعیة ردا على رسالة ھیومن رایتس ووتش،   36

 ھیومن رایتس ووتش نسخة منھا).
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ءات حول الحوادث واألمراض المتصلة بالعمل المنزلي، واإلحصاءات سّن إجراءات لجمع ونشر اإلحصا •
 األخرى التي قد تسھم في الوقایة من المخاطر المتصلة بالسالمة والصحة المھنیة. 

تدریب ونصح أصحاب العمل حول السالمة والصحة المھنیة، بما یشمل الجوانب الخاصة ببیئة العمل  •
جیھیة الخاصة بمتطلبات الصحة والسالمة المھنیة على صلة بالعمل ومعدات الحمایة وتعمیم األدلة التو

 المنزلي. 
 ثقة لكسب لمستخدمةا تالتصاالا تتقنیا فيو لمنزليا لعملا عقطا خصائص على لعملا مفتشي یبرتد •

بالد المنشأ الرئیسیة  تلغا ایتكلمو أن لعملا مفتشي نمكاإ نضماو ن،عملھ بصحاوأ زللمناا عامالت
 .المقابالت ھذه لمثل مترجمینأن یكونوا مصحوبین ب أومنزلیات للعامالت ال

 العاملین رواتبكشوف  یقدمون العمل أرباب أن لضمان الحالي " اإللكترونياألجور حمایة نظام" مراجعة •
یشمل  بما ،ضمن ھذا النظام فیھا تسجیلھم تم التيالمصارف  وإلى عمالھمعامالتھم و من كل إلى لدیھم
 على النزاعات مع التعامل یمكن بحیث خصومات، وأي) اإلضافیة العمل ساعاتومنھا ( ملالع ساعات عدد

 عدم لضمان خطواتاتخاذ و المنازل، عامالت شملیل توسیعھینبغي  ،ة ھذا النظاممراجع وبمجرد. الفور
 لياآل الصراف أجھزة إلى الوصول منھن منع أوللعامالت  اآللي الصراف ببطاقات العمل أصحاب احتفاظ
 .نفسھا

 
على عدة آلیات إنفاذ جدیدة مھمة، ومنھا فرض الغرامات جراء المخالفات  قانون المستخدمین في المنازلینص 

یمكن  37واالنتھاكات، وإحالة المنازعات إلى آلیة شكاوى جدیدة یسھل الوصول إلیھا أكثر، بموجب قانون العمل.
ھم التي تتصل بالقانون أو بعقد العمل إلى وزارة التنمیة اإلداریة للعامالت وأصحاب العمل إحالة المنازعات فیما بین

أیام، علیھا إحالة القضیة إلى  7والعمل والشؤون االجتماعیة. إذا لم تتمكن الھیئة من تسویة الخالف ودیا في ظرف 
أسابیع من  3لجنة تسویة المنازعات العمالیة. ینص القانون على ضرورة أن تسوي اللجنة المنازعات في ظرف 

 38انعقاد جلستھا األولى، ویمنح حق االستئناف على قرارات اللجنة لكل من الطرفین.
 

ما زالت غیر مطلوبة  –وتشمل المنازل التي تعمل بھا العامالت المنزلیات  –لكن أعمال التفتیش على أماكن العمل 
 – 2018نظمة العمل الدولیة وقطر (بشكل إلزامي صراحة في القانون. في حین أن اتفاق التعاون الفني بین م

) یشیر إلى تحسن أعمال التفتیش على العمل ونظم السالمة والصحة المھنیة، فإن على قطر أن تقوم عبر 2020
بضمان أن تغطي ھذه النظم  – قانون المستخدمین في المنازلتشمل أیة لوائح تنفیذیة منتظرة ل –تشریعات إضافیة 

لجنة سیداو باألمم المتحدة بقوانین تشمل آلیات لرصد ظروف أماكن العمل الخاصة  العامالت المنزلیات. طالبت
 39بالنساء المھاجرات، ال سیما في أنواع الوظائف التي یكثر عددھن بھا.

 
 لم ما الخاصة المنازل في تفتیش أي إجراء یمكن ال أنھ االجتماعیة والشؤون والعمل اإلداریة التنمیة وزارة الحظت

 ھفی المقیمالبیت أو  مالك أن عن تكشف تحقیقات على بناءً  ذلك ویُمنحالنیابة العامة،  من بذلك مكتوب إذن ھناك یكن
 40.الجنائیة اإلجراءات لقانون وفقا أحدھما، في شریكا كان أو جنحة أو جریمة ارتكب

 

                                                           
 .18، مادة قانون المستخدمین في المنازل  37
 ). 7مكرر ( 115-مكرر 115، مواد 2017أغسطس/آب  16المعدل لعدة أحكام من قانون العمل، صدر في  2017لسنة  13قانون رقم   38
39  igrant workers, U.N. Doc. CEDAW/C/2009/WP.1/R, CEDAW Committee, General recommendation No. 26 on women m

December 5, 2008, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/GR_26_on_women_migrant_workers_en.pdf, 
para.26(b) 2018ینایر/كانون الثاني  23طالع في (تم اال .( 

  40 قانون اإلجراءات الجنائیة القطري، القانون رقم 23 لسنة 2004، مادة 75.
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تدابیر ألعمال التفتیش العمالیة، مع  تطالب اتفاقیة منظمة العمل الدولیة الخاصة بالعمال المنزلیین الدول بإعداد وتنفیذ
التي یجوز بموجبھا السماح  الظروفإیالء العنایة الواجبة للسمات الخاصة بالعمل المنزلي، وأن تحدد ھذه التدابیر 

 41.الخاصة بالدخول إلى منزل األسرة، مع إیالء االحترام الواجب للحیاة
 

 أن على وینص ،العامالت وحمایة منازلھم خصوصیة في لالعم صحابین ألالمتنافس ینبالحقّ  الحكم ھذا یعترف
 مفتشي على عامة، كقاعدة" أنھ إلى 2016 لعام الدولیة العمل منظمةل تقریر أشار. ةمحدود المنزلإمكانیة ولوج 

 عمالیة محكمة مثل( أخرى مختصة سلطة أو قضائیة سلطة من تصریح أو األسرة رب موافقة على الحصول العمل
 42.")عام محام أو جنائیة محكمة أو متخصصة أو مدنیة

 
 صاحب/المالك موافقةا بموجب ، إمالعمل أماكن تفتیش یمكن فیھا التي الحاالت على صراحة تنص أن قطرینبغي ل
الخاصة  العمل ظروف حول شكوى فیھا یكونقد  التي الحاالت یشمل بما الصلة، ذات السلطات من بتصریح أو العمل

 .التفتیشات ھذه مثل إجراء یتم أو المنازل بتفتیش تسمح قوانین ، توجدأخرى دولي ف. بالعاملة المنزلیة
 

 في العاملین في المنازل ریةمدی قیام إلى 2016 لعام الدولیة العمل لمنظمة تقریر أشار األوسط، الشرق منطقة وفي
 مكاتب تفتیش علىلمنزلیین العمال ا بشأن الكویت قانون ینص 43.المالكین بموافقة منازل 5 بتفتیش األردن

 أماكن وكذلك ،مكاتب االستقدام تفتیش على المنزلیین عمالالخاص بال 2017 لعام اإلمارات قانون ینص 44االستقدام.
 من شكوى ھناك كانت إذا العامة النیابة من بإذن التفتیش إجراء یمكن كما. أصحابھا من بإذن العمال ومساكن العمل
 45.التنفیذیة ائحھوول القانون ألحكام انتھاكات حدوث على معقولة أدلة ھناك إذا كانت أو ل،العم صاحب من أو العامل

 
 الوطنیة الھیئة" أجرت. العملمدیریات تفتیش  والیة إطار في منازل عامالت أخرى بلدان تشمل خارج المنطقة،

وجھت الھیئة  المشاریع، ھذه أحد يف. أوسع نطاق على استخدامھا قبل تجریبیة مشاریع التوظیف" لحقوق یرلندیةاإل
في إلى رسائل  بتوفیر بینمطالَ  كانوا رفضوا الذین أولئك. منازلھم بدخول السماح منھم ةطالب المنازل، عامالت موّظِ
  46.الوثائق وتحلیل المقابالت من تألف والذي للتفتیش، بدیل مكان

 
وجیھ للدول بشأن أعمال التفتیش والصحة والسالمة مزیدا من الت 201كما تقدم توصیة منظمة العمل الدولیة رقم 

المھنیین. إذ توصي بسن تدابیر لجمع ونشر اإلحصاءات حول الحوادث واألمراض المتصلة بالعمل المنزلي، 
واإلحصاءات األخرى التي قد تسھم في الوقایة من المخاطر المتصلة بالسالمة والصحة المھنیة واإلصابات ذات 

ح ألصحاب العمل حول السالمة والصحة المھنیة، بما یشمل الجوانب المتصلة ببیئة العمل ومعدات الصلة، وتقدم النص

                                                           
 .17)، مادة 189(رقم  2011اتفاقیة منظمة العمل الدولیة الخاصة بالعمال المنزلیین،   41
42 ” Labour inspection and other compliance mechanisms in the domestic work sector: Introductory Guide,“ILO, 

International Labour Office – Geneva: ILO, 2015, Second edition 2016, http://apmigration.ilo.org/resources/labour-
inspection-and-other-compliance-mechanisms-in-the-domestic-work-sector/at_download/file1  13(تم االطالع في 

 ). 2018یونیو/حزیران 
 السابق. 43
 المكاتب تفتیش حق الداخلیة وزیر من قرار بتحدیدھم یصدر الذین للموظفین یكونتنص على: " 44، المادة المنزلي للعمل الكویتي لقانونا 44

 وتحریر التفتیش أثناء لھم تظھر التي المخالفات وضبط والسجالت الدفاتر على واالطالع المنزلیة العمالة قداماست نشاط تزاول التي والمنشآت
 .بشأنھا مناسبا تراه ما التخاذ المختصة الجھات إلى وإحالتھا بشأنھا الالزمة المحاضر

 . 20و 19رات العربیة المتحدة، المادتان في اإلما المساعدة الخدمة عمال شأن في 2017 لسنة 10 رقم االتحادي القانون  45
46  ”Labour inspection and other compliance mechanisms in the domestic work sector: Introductory Guide“ILO, . 

http://apmigration.ilo.org/resources/labour-inspection-and-other-compliance-mechanisms-in-the-domestic-work-sector/at_download/file1
http://apmigration.ilo.org/resources/labour-inspection-and-other-compliance-mechanisms-in-the-domestic-work-sector/at_download/file1
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الحمایة، وإعداد برامج التدریب وتعمیم األدلة اإلرشادیة حول متطلبات السالمة والصحة المھنیة ذات الصلة بالعمل 
 47المنزلي.

 
) ھو توسیع 2020 – 2018ن منظمة العمل الدولیة وقطر (نالحظ أن أحد األھداف الفوریة التفاق التعاون الفني بی

قاعدة تطبیق نظام حمایة األجور اإللكتروني، وھو نظام إلكتروني بموجبھ یمكن لوزارة العمل والبنك المركزي 
 القطري رصد وتوثیق عملیة سداد أجور العمال، بحیث تشمل تغطیة النظام العامالت المنزلیات.

 

 ر) التمييز في األجوز(
 نوصي قطر بما یلي: 

ضمان تمتع عامالت المنازل بتغطیة الحد األدنى لألجور، بما یشمل الحد األدنى لألجر في الساعة، بموجب  •
 القانون، وأال یحدث تمییز في األجور بناء على الجنس أو العرق أو األصل الوطني. 

ة، عن طریق رفع الحد األدنى لألجر إلى التفكیر في أمر مكافحة التمییز القائم في األجور بناء على الجنسی •
 . ، بحسب ما تحدده دول األصلدوالر شھریا لعامالت المنازل 400معدل أعلى ھو 

وضع تشریع لتعریف التمییز بما یشمل التمییز بناء على النوع االجتماعي، واألصل الوطني، باالتساق مع  •
 سبل انتصاف فعالة لضحایا التمییز.المعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان، وفرض عقوبات مناسبة و

 
أعلنت قطر عن حد أدنى  2017حدا أدنى لألجر. في نوفمبر/تشرین الثاني  قانون المستخدمین في المنازلال یفرض 

لكن لیس من الواضح إن كان ھذا الحد  48دوالرات) للعمال الوافدین، 206لایر قطري ( 750مؤقت لألجر بواقع 
 الراتب ھذا أن إلى االجتماعیة والشؤون والعمل اإلداریة التنمیة وزارة أشارت نزلیات.األدنى یغطي العامالت الم

إلى  الوزارةأشارت  .العمل عقدالمصادقة على  مرحلة خالل ذلك، وأن الوزارة تطبق المنازل عامالت یشمل المؤقت
 49.لألجور أدنى حد تحدید مسألة بشأنتنسق  الدولیة العمل ومنظمةأنھا 

 
كان الحد األدنى المؤقت لألجر یسري على العامالت المنزلیات، فإن التمییز في األجور بناء على الجنسیة  حتى إذا

 یبقى سائدا، ما یسھم في التفاوتات في األجور بحسب العرق واإلثنیة.
 

لعامالت من عدة یتم حالیا استقدام العامالت المنزلیات بناء على الجنسیة، مع تراوح متوسط األجور الشھریة الدنیا ل
دوالر). مكاتب االستقدام بدورھا تعلن عن  400لایر قطري ( 1500دوالرا) و 192لایر قطري ( 700دول بین 

رواتب عامالت المنازل بناء على الجنسیة، ولیس بناء على مستوى الخبرة أو المھارات. ال نعرف بجھود حكومیة 
االلتزام الذي قدمتھ قطر لمنظمة العمل الدولیة ، رغم على الجنسیةقائمة للتعامل مع ھذه التفاوتات في األجور بناء 

ممارسة تحدید الرواتب بناء على الجنسیة ترقى لمستوى التمییز. ھي معاملة  50.للرواتبغیر تمییزي  بإقرار حد أدنى
االتفاقیة  غیر مبررة وتنطوي على عدم المساواة دون ھدف مشروع. صدقت قطر على معاھدات لحقوق اإلنسان بینھا

                                                           
47  ILO Domestic Workers Recommendation, 2011 (No. 201), arts. 19(c), 19(d), and 19(e). 
48   -tribune.com/news-http://www.qatar, November 17, 2017, Qatar Tribune” um wage for workers,Qatar sets minim“

details/id/96460  2017دیسمبر/كانون األول  19(تم االطالع في.( 
(لدى  2018أبریل/نیسان  16مل والشؤون االجتماعیة ردا على رسالة ھیومن رایتس ووتش، رسالة من وزارة التنمیة اإلداریة والع 49

 ھیومن رایتس ووتش نسخة منھا).
50observance by Qatar of the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), and -ILO Governing Body, “Complaint concerning non 

the Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81), made by delegates to the 103rd Session (2014) of the International Labour 
Conference under article 26 of the ILO Constitution”, para. 51. 

http://www.qatar-tribune.com/news-details/id/96460
http://www.qatar-tribune.com/news-details/id/96460
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الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري، وھي تُلزم أطرافھا بالقضاء على التمییز بناء على األصل 
 51الوطني والعرق.

 
لیس في قطر قوانین لمكافحة التمییز وال تقدم سبل انتصاف فعالة لضحایا التمییز. إن كل من اتفاقیة التمییز العنصري 

ر دولة طرف فیھما، تطالبان الدول باعتماد تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى، تشمل العقوبات عند واتفاقیة سیداو، وقط
كما طالبت لجنة األمم المتحدة للحقوق  52االقتضاء، لحظر التمییز العنصري وكافة أشكال التمییز ضد المرأة.

 53مییز.االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بتدابیر للمساءلة واالنتصاف لضحایا الت
 

 ) انعدام التنظيم النقابي ح(
 نوصي قطر بما یلي: 

إضافة حق العامالت المنزلیات في تشكیل  –مثل أیة لوائح تنفیذیة  –أن تضمن عبر تشریعات إضافیة  •
 نقابة وفي التفاوض الجماعي. 

مل، ضمن المساعدة في إنشاء لجنة للعامالت المنزلیات مكونة من عامالت یعملن في عدد من أماكن الع •
 جھود قطر األوسع الرامیة إلنشاء لجان عمال في أماكن العمل.

كما أن قانون العمل القطري ال یسمح سوى للمواطنین  الحق في تشكیل نقابة. قانون المستخدمین في المنازلال یضمن 
 54القطریین بإنجاء جمعیات أو نقابات عمالیة.

 
نظام القانوني القطري یخلو من التنظیم القانوني االجتماعیة أن "ال عمل والشؤونالحظت وزارة التنمیة اإلداریة وال

المشرع القطري في للنقابات ویحل محلھا في التنظیم القانوني الجمعیات سواء المھنیة أو غیر المھنیة التي نظمھا 
ي قانون العمل والقوانین المعدلة لھ فضال عن اللجان العمالیة المنصوص علیھا ف 2004) لسنة 12القانون رقم (

  55".2004) لسنة 14القطري الصادر بالقانون رقم (
 

وفقا لالتحاد الدولي للنقابات، فقد التزمت قطر بإنشاء لجان للعمال بأماكن العمل المختلفة، مع انتخاب العمال 
ات بطبیعة لكن لیس واضحا إن كانت ثمة خطة لتكییف ھذه اآللیة بما یناسب عامالت المنازل المتفرق 56لممثلیھم.

 عملھن على مختلف المنازل.
                                                           

 ,annex ,(XX) 2106یة عامة ، بقرار جمع1965دیسمبر/كانون األول  21اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري، اعتمدت في   51
20 U.N. GAOR Supp. (No. 14) at 4  :وثیقة رقمA/6014 (1966), 660 U.N.T.S. 195  1969ینایر/كانون الثاني  4دخلت حیز النفاذ في ،

 .1976صدقت علیھا قطر في 
دیسمبر/كانون األول  18(سیداو)، اعتمدت في اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة  ؛2اتفاقیة التمییز العنصري، مادة   52

، 1981سبتمبر/أیلول  3دخلت حیز النفاذ في  U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193, U.N. Doc. A/34/46 34/180بقرار جمعیة عامة  1979
 .2009أبریل/نیسان  29. صدقت قطر على سیداو في 1مادة 

: عدم التمییز في الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة 20جتماعیة والثقافیة، التعلیق العام رقم لجنة األمم المتحدة للحقوق االقتصادیة واال  53
 ,E/C.12/GC/20، 2009یولیو/تموز  2، من العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة)، 2، فقرة 2والثقافیة (مادة 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/C.12/GC/20&referer=http://www.un.org/en/documents/index.h
tml&Lang=A  40) فقرة 2018ینایر/كانون الثاني  23(تم االطالع في . 

 . 116، المادة قانون العمل القطري 54
 لدى( 2018 نیسان/أبریل 16 ووتش، رایتس ھیومن رسالة على ردا االجتماعیة والشؤون والعمل اإلداریة التنمیة وزارة من رسالة 55

 ).منھا نسخة ووتش رایتس ھیومن
56International Trade Union Confederation (ITUC), “ILO decision heralds new era for workers’ rights in Qatar. Saudi Arabia    

and the UAE must follow its lead,” November 8, 2017, https://www.ituc-csi.org/ilo-decision-heralds-new-era-for?lang=en 
 ). 2018فبرایر/شباط  14(تم االطالع في 
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II .الكفالة  نظام 
اتساقا مع التزامات قطر المعلنة، نوصي السلطات القطریة بإنھاء نظام الكفالة بالكامل، بما یشمل ضمان عدم ربط 
تأشیرات العامالت بأصحاب العمل، وأال یُطلب من العامالت مطلقا الحصول على إذن صاحب العمل لتغییر صاحب 

 العمل أو مغادرة البالد.
 

مثل جمیع العمال المھاجرین، فإن العامالت المنزلیات في قطر یخضعن لنظام الكفالة، الذي یعطي صاحب العمل 
سیطرة مفرطة على العاملة، بما یشمل سلطة حرمانھا من الحق في مغادرة البالد أو تغییر الوظیفة. لكن أعربت قطر 

 مل الدولیة بإصالح بعض جوانب نظام الكفالة.مؤخرا عن التزامھا لمنظمة الع
 

تُطالب قطر العمال المھاجرین باستصدار تصریح من صاحب العمل لتغییر الوظیفة قبل انتھاء العقد. یمكن للعمال 
سنوات على بدایة عملھم، أن  5المھاجرین الذین أتموا عقودھم أو من تكون عقودھم بدون أجل مسمى وانقضت فترة 

یسمح نظام اإلخطار اإللكتروني القطري الجدید للعمال الوافدین بطلب  57السلطات تغییر صاحب العمل.یطلبوا من 
تغییر صاحب العمل من الحكومة، أو طلب مغادرة البالد، عن طریق تقدیم نسخة موثقة من عقد العمل فضال عن 

 58ار التعرض لإلساءة من صاحب العمل.نسخة من شھادة باإلنھاء الودي للعالقة التعاقدیة مع صاحب العمل، أو إظھ
لیس واضحا كیف یجب على العامل إظھار التعرض لإلساءة من قبل صاحب العمل. تأخذ وزارة التنمیة اإلداریة 

والعمل والشؤون االجتماعیة القرار النھائي في كافة ھذه الطلبات. یستمر مطلب استصدار إذن صاحب العمل لتغییر 
 مالت المنزلیات في ظروف تنطوي على إساءات.الوظیفة في محاصرة العا

 
كما یمكن لمطلب تأشیرة الخروج من قطر أن یمنع العمال الوافدین من مغادرة البالد، لمجرد أن صاحب العمل 

ینایر/كانون  4بتاریخ  1بتنظیم دخول وخروج الوافدین وإقامتھم، المعدل بقانون  2015لسنة  21یرفض. قانون رقم 
یسمح للعمال الوافدین بمغادرة البالد في العطالت وفي حاالت الطوارئ والمغادرة النھائیة قبل انتھاء ، 2017الثاني 

العقد، أو ألي غرض آخر، بعد إخطار صاحب العمل بموجب عقد العمل. یمكن ألصحاب العمل االعتراض على 
لجنة تظلمات خروج الوافدین التي الخروج والمغادرة، وفي ھذه الحالة یمكن للعمال الطعن على االعتراض أمام 

 59أیام. 3علیھا الفصل في الطلب في ظرف 
 

مطلب تأشیرة الخروج الذي یقید عموما جمیع العمال الوافدین یخالف القانون الدولي لحقوق اإلنسان الذي ینص على: 
ن السماح بقیود إال إذا كانت فردیة ال یمك 60".لكِلّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده"

 61ولسبب مشروع ومتناسبة، إذ یمكن مثال منع شخص من مغادرة البالد أثناء تحقیق جنائي معھ.

                                                           
 . 21بتنظیم دخول وخروج الوافدین وإقامتھم، مادة  2015لسنة  21قانون رقم   57
58  930 (No. 29), observance by Qatar of the Forced Labour Convention, 1-Complaint concerning non“ILO Governing Body, 

and the Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81), made by delegates to the 103rd Session (2014) of the International 
Labour Conference under article 26 of the ILO Constitution”, para. 7. 

ینایر/كانون  4بتنظیم دخول وخروج الوافدین وإقامتھم، صادر في  2015نة لس 21بتعدیل بعض مواد قانون  2017لسنة  1قانون رقم   59
 .7، مادة 2017الثاني 

 217A(III), U.N. Doc. A/810 at، بقرار الجمعیة العامة 1948دیسمبر/كانون األول  10انظر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، اعتمد في   60
 16). العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، اعتمد في ii(د)( 5تمییز، مادة ). انظر اتفاقیة القضاء على ال2(13مادة  71

 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999بقرار جمعیة عامة رقم:  1966دیسمبر/كانون األول 
U.N.T.S. 171  22). جامعة الدول العربیة، المیثاق العربي لحقوق اإلنسان، اعتمد في 2(12دة ، ما1976مارس/آذار  23دخل حیز النفاذ في 

) بدأ نفاذه في 2018ینایر/كانون الثاني  24تم االطالع في ( http://hrlibrary.umn.edu/instree/loas2005.html :2004مایو/أیار 
 .21، مادة 2008
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مع منظمة العمل الدولیة عن طریق اتفاق التعاون الفني بین الطرفین  2017اتفقت قطر في نوفمبر/تشرین الثاني 
 62قدرة العمال الوافدین على الخروج من البالد بعد فترة تبلیغ معقولة. ) على أن ترفع القیود على2020 – 2018(
 العملیة ھذه تعدیل بصدد أنھا ووتش رایتس ھیومن لـ االجتماعیة والشؤون والعمل اإلداریة التنمیة وزارةأشارت و

 63.اإللغاء النھائي لنظام الخروجیة"من خالل ھذا التعدیل سوف یتم " وأن
 

التزامھا بموجب االتفاق نفسھ إنھا ضمن جھودھا لتنفیذ نظام تعاقدي یحل محل نظام الكفالة، كما أعربت قطر عن 
 64فسوف یصبح تجدید تصاریح اإلقامة عملیة مباشرة مع العمال الوافدین أنفسھم.

                                                                                                                                                                             
، رقم: 1999نوفمبر/تشرین الثاني  2(حریة التنقل)،  12: المادة 27م لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، تعلیق عام رق  61

CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, http://www.refworld.org/docid/45139c394.html  2018ینایر/كانون الثاني  23(تم االطالع في..( 
) واتفاقیة تفتیش العمل، 29(رقم  1930ة العمل الدولیة "شكوى بشأن عدم مراعاة قطر التفاقیة العمل الجبري، مجلس إدارة منظم  62

من دستور منظمة العمل  26) بمؤتمر العمل الدولي، بموجب المادة 2014( 103)، من قبل المندوبین في الدورة الـ 81(رقم  1947
 .4الدولیة"، فقرة 

(لدى  2018أبریل/نیسان  16یة اإلداریة والعمل والشؤون االجتماعیة ردا على رسالة ھیومن رایتس ووتش، رسالة من وزارة التنم 63
 ھیومن رایتس ووتش نسخة منھا).

 السابق.  64

http://www.refworld.org/docid/45139c394.html
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