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كتبت - هناء صالح الترك:

أعــــــلــــــن مــــعــــهــــد الــــبــــحــــوث 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
ـــمـــســـحـــيـــة بــــجــــامــــعــــة قــطــر  ال
رفــاه  مــؤشــر  نتائج   (SESRI)
وهو   ،٢٠١٧ قطر  فــي  العمال 
في  نــوعــه  مــن  األول  الــمــؤشــر 
وتتبع  لــقــيــاس  ويـــهـــدف  قــطــر 
رفـــاه الــعــمــال وتــحــديــد األمـــور 
فيما  تحسين  إلــى  تحتاج  التي 
يخص ظروف العيش والعمل.

ــــــور مــــاجــــد  ــــــدكــــــت وأكـــــــــــد ال
إدارة  مــــــديــــــر  األنـــــــــصـــــــــاري 
دراســة  أن  بالمعهد  السياسات 
علمي  رد  العمال  رفــاه  مؤشر 
موثق لمجابهة حمالت التشويه 
الــــتــــي تـــتـــهـــم قـــطـــر بــانــتــهــاك 
باألداء  منوها   .. العمال  حقوق 
المتميز لوزارة التنمية اإلدارية 
االجتماعية  والــشــؤون  والعمل 
لضمان  المختلفة  ـــــوزارات  وال
صحية  بيئة  هــنــاك  تــكــون  أن 

للعمالة في قطر.
وقـــــــــــال األنــــــــــصــــــــــاري، فـــي 
إن   ] ـــــــ  ل ــــحــــات  ــــصــــري ت
مهمة  نــتــائــج  كشفت  الـــدراســـة 
جًدا، أولها أن هذه االفتراءات 
المتعلقة بشكاوى العمال حول 
أخذ جوازات سفرهم ومنعهم 
وغــيــرهــا،  عملهم  تغيير  مــن 
عندما  حقيقية  غير  أمور  هي 
تــصــطــدم بــصــخــرة الــبــيــانــات 
اإلحـــــصـــــائـــــيـــــة، حــــيــــث كــشــف 
مستوى  هناك  أن  عن  المؤشر 
رضا عالي جًدا عن بيئة العمل 
فــــي قـــطـــر مــــن الــتــنــظــيــمــات 
نجاعة  أظــهــر  كما  المختلفة، 
التشريعية  البيئة  في  القوانين 
هذه  لنمو  فرصة  وفــرت  التي 

البيئة.

على  جار  العمل  أن  وأضاف 
 ،٢٠١٨ الجديد  المؤشر  إصــدار 
لمعرفة كيف يرتفع وينخفض 
سيتمكن  عليه  وبناء  المؤشر، 
صــــانــــع الــــــقــــــرار مـــــن تـــعـــديـــل 
يضمن  ما  وإضافة  التشريعات 
ارتفاع المؤشر لبرامجه وبنيته 

التنظيمية.
ونــــــوه بـــدعـــم الـــمـــؤســـســـات 
المعهد،  لــدراســات  الــرســمــيــة 
مـــــــن خـــــــــالل وجـــــــــــود ثـــــالث 
وزارات في هذه الفعالية هي 
اإلداريـــة  والتنمية  الخارجية 
االجتماعية  والشؤون  والعمل 
والـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط الـــــتـــــنـــــمـــــوي 
على  ـــة  دالل وهـــو  واإلحـــصـــاء، 
الـــبـــيـــانـــات  مــــع  الـــتـــعـــامـــل  أن 
لن  الدراسة  هذه  عن  الناتجة 
يــكــون عــلــى مــســتــوى إعــالمــي 
شـــكـــلـــي فـــقـــط بـــــل هـــــو عــلــى 
تحرص  حيث  عملي،  مستوى 
هـــــذه الـــمـــؤســـســـات الــمــهــتــمــة 
بــهــذه الـــدراســـة مــنــذ بــدايــتــهــا 
عـــلـــى اســـتـــثـــمـــار الـــنـــتـــائـــج فــي 
ما  المختلفة،  عملها  مواطن 
مهتمة  الــدولــة  أن  عــلــى  يــدل 
أساس  لديها  يكون  بأن  بشكل 

القرار. صناعة  لعملية  علمي 
الــتــنــمــيــة  وزارة  أن  وأكـــــد 
اإلداريـــــــة والـــعـــمـــل والـــشـــؤون 

االجـــتـــمـــاعـــيـــة كــــانــــت جــــــزًءا 
مــــن تــصــمــيــم هـــــذا الـــمـــؤشـــر 
ممثلو  وشــــارك  بــدايــتــه،  فـــي 
الــــــوزارة فـــي ورشــــة الــخــبــراء 
والوزارة  المشروع،  بداية  في 
في  دور  لها  يكون  أن  وعدت 
الـــمـــؤشـــرات الـــقـــادمـــة، ألنــهــا 
الـــجـــهـــة األكــــبــــر الــمــســتــفــيــدة 
إلـــى  مـــشـــيـــًرا   .. ــائــجــه  ــت ن مـــن 
استغرق  الــدراســة  مــؤشــر  أن 
ـــعـــام ونـــصـــف الــعــام  قـــرابـــة ال
المؤشر،  بتصميم  الرتــبــاطــه 
لــكــن فـــي الـــســـنـــوات الــقــادمــة 
قليلة  أشـــهـــًرا  فــقــط  ســتــأخــذ 

التنفيذ. في 
دراســـــــة  أن  عـــــن  وكـــــشـــــف 
اإلعــالن  سيتم  الوطنية  الهوية 
فصل  بــدايــة  فــي  نتائجها  عــن 

الخريف القادم.

ارتفاع معدل رضا العمال عن بيئة العمل في قطرارتفاع معدل رضا العمال عن بيئة العمل في قطر
(SESRI) وفقاً لنتائج مؤشر رفاه العمال لمعهد البحوث المسحية

ــــل ــــم ــــع ـــــــة لــــــــالرتــــــــقــــــــاء بـــــبـــــيـــــئـــــة ال ـــــــرص ــــــــــــــرت ف ـــــة وف ـــــي ـــــال ـــــم ـــــع ــــــعــــــات ال ــــــشــــــري ــــــت ــــــجــــــاعــــــة ال ن

د. ماجد األنصاري

خالل المناقشات وعرض النتائج

المسح 
شمل تقييم 

ظروف العمل 
والمعيشة 
والسالمة 
في العمل 
والسكن

تقييم حقوق 
اإلنسان 

واألمور المالية 
والمعاملة من 
قبل أصحاب 
العمل

د. ماجد 
األنصاري : 
المؤشر رد 

على حمالت 
تشويه قطر 

بشأن حقوق 
العمال

أداء متميز 
لمؤسسات 

الدولة 
لضمان توفير 
بيئة صحية 
للعمالة في 
قطر

تعاون مع 
مختلف 
الجهات 

للمزيد من 
برامج التوعية 

للعمال

مدير  السيد  حسن  الدكتور  األستاذ  أكد 
واالقتصادية  االجتماعية  البحوث  معهد 
قطر  دولـــة  حــصــول  مــنــذ  أنـــه  الــمــســحــيــة، 
العالم  كــأس  نهائيات  تنظيم  شــرف  على 
عــلــى  مــســلــطــاً  الـــضـــوء  أصــبــح   ٢٠٢٢ لــعــام 
 ، الــعــمــال  حــقــوق  مــجــال  فــي  خــاصــة  قطر 
وخـــالل الــســنــوات الــمــاضــيــة ومــنــذ فــرض 
الـــحـــصـــار الـــجـــائـــر عـــلـــى قـــطـــر اســتــغــلــت 
الـــعـــديـــد مــــن األطـــــــراف الـــمـــشـــبـــوهـــة هــذ 
لقطر  الــنــاصــعــة  الــســمــعــة  لــتــشــويــه  الــمــلــف 
المختلفة،  اإلنــســان  حــقــوق  مــجــاالت  فــي 
من  وكـــان الـــرد الــقــطــري كــمــا هــو دائــمــاً 

خـــالل فــتــح األبـــــواب بــكــل شــفــافــيــة أمـــام 
العالمية  والصحافة  الدولية  المؤسسات 
للعمال  بالنسبة  الحياة  واقع  على  لالطالع 
فــي بـــالدنـــا، مــا كــانــت لــه نــتــائــج مــبــاشــرة 
تــمــثــل فـــي الــبــيــانــات الــداعــمــة لــقــطــر من 
ــيــة  كـــبـــرى الـــمـــؤســـســـات الــحــقــوقــيــة الــدول
وعـــلـــى رأســـهـــا مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة 
مكتب  أول  الماضي  الشهر  افتتحت  التي 
شهادة  يعد  وهــذا  قطر،  فــي  لها  إقليمي 
صــريــحــة عــلــى ثــقــة الــمــنــظــمــة والــمــجــتــمــع 
الــــدولــــي بــــاالحــــتــــرام الـــكـــامـــل فــــي قــطــر 

العمال. لحقوق 

فتح الباب للمنظمات الدولية لالطالع على حياة العمال
د. حسن السيد:

د. حسن السيد

أكد معهد البحوث االجتماعية 
بجامعة  المسحية  واالقتصادية 
إنــشــاء  تــم  أنـــه   (SESRI) قــطــر
خالل  مــن  العمال  رفـــاه  مؤشر 
عقدها  تــم  مغلقة  عمل  ورشـــة 
االجتماعية  البحوث  معهد  في 
ــــــة الـــمـــســـحـــيـــة  ــــــصــــــادي واالقــــــت
(SESRI) مع الخبراء في يناير 
٢٠١٦، حيث ضمت ورشة العمل 
متخصصين  باحثين  مجموعة 
ـــا بــاإلضــافــة إلــى  ـــًي مــحــلــًيــا ودول

الشركاء وصناع القرار.
وتهدف الدراسة إلى الحصول 
وموثوق  موضوعي  مؤشر  على 
لظروف  الفعلي  الــواقــع  يعكس 
الـــعـــمـــال فــــي قــطــر مــــع قــيــاس 
التغيرات التي قد تطرأ على تلك 
الظروف مع مرور الوقت، وفي 
حين أن مصطلح العمالة الوافدة 
تشمل جميع العمال األجانب في 
قطر، إال أن مؤشر رفاه العمال 
يـــركـــز عــلــى الــعــمــال مـــن ذوي 
المهارات المتدنية ويعيشون في 

سكن عمال وتجمعات عمالية.
وأوضحت الدراسة أن مؤشر 
نتائج  على  مبني  الــعــمــال  رفـــاه 
لمجتمع  مــمــثــلــة  لــعــيــنــة  مــســح 
 ١,٠١٥ بلغت  قطر  فــي  الــعــمــال 

المسح  تنفيذ  وســيــتــم  عـــامـــًال، 

مجموعة  أكبر  وتمثلت  سنويًا، 

للمستجيبين للعمال من النيبال 

(٣٤٪)، تليها الهند بنسبة ٢٦٪، 

بنغالديش بنسبة ١٩٪، باكستان 

بنسبة  ســيــرالنــكــا   ،٪٧ بــنــســبــة 

الفلبين   ،٪٤ بنسبة  مصر   ،٪٥

بنسبة ١٪، باإلضافة إلى عمال 

من دول أخرى بنسبة ٤٪. من 

ثالثة  من  أكثر  الوظيفة،  حيث 

أربــــاع الــعــمــال (٨٢٪) كــانــوا من 

منهم  و١١٪  اإلنـــشـــاءات،  عمال 

نظافة،  عمال  و١١٪  سائقين، 

عمال  و٨٪  كــهــربــائــيــيــن،  و٩٪ 

و٨٪  أمـــــن،  رجـــــال  و٨٪  بـــنـــاء، 

عمال،  مشرفو  و٦٪  نــجــارون، 

و٦٪ حرفيون. 

ولفتت الدراسة إلى أنه مع هذا 

المكتملة،  المقابالت  من  العدد 

أقصى  كحد  الخطأ  نسبة  بلغت 

في  المسح  تنفيذ  تم   .٪٣٫٤  - /+

أبريل ٢٠١٧ وتم تقييم جوانب 

عـــديـــدة بـــشـــأن ظـــــروف العمل 

والمعيشة ألولئك العمال بما في 

ذلك األمن والسالمة في مواقع 

العمل والمجمع السكني للعمال، 

وحقوق اإلنسان وحقوق العمال، 

األمـــــــور الــمــالــيــة والــتــحــويــالت 

باإلضافة إلى كيفية معاملتهم 

من قبل أصحاب العمل. 

وبناء على نتائج ورشة عمل 

بتنظيمها  قـــام  الــتــي  الــخــبــراء 

مــعــهــد الـــبـــحـــوث االجــتــمــاعــيــة 

واالقــــــتــــــصــــــاديــــــة الـــمـــســـحـــيـــة 

(SESRI) في ٢٠١٦، تم إعداد 

اســتــمــارة الــمــســح والــتــي كانت 

المتغيرات  اختيار  في  األســاس 

المستخدمة في إنشاء المؤشر، 

بــعــد ذلـــك قـــام الــبــاحــثــون في 

مــعــهــد الـــبـــحـــوث االجــتــمــاعــيــة 

واالقــــــتــــــصــــــاديــــــة الـــمـــســـحـــيـــة 
الــتــحــلــيــل  بــــإجــــراء   (SESRI)
 (factor analysis) العاملي 
تحديد  بهدف  المسح  لبيانات 
أكــــثــــر الـــمـــتـــغـــيـــرات مــالئــمــة 
األبعاد  ذلــك  بعد  شكلت  والتي 
نفس  وهي  للمؤشر،  األساسية 
الــطــريــقــة الــتــي يــتــم بــهــا إعـــداد 
مثل  الـــمـــعـــروفـــة  الـــمـــؤشـــرات 
يتكون  المستهلك.  ثقة  مؤشر 
درجات  من  اإلجمالي  المؤشر 

مركبة للمؤشرات الفرعية. 
توصيات  أهــم  إحـــدى  تتمثل 
السياسة في التعاون مع الجهات 
من  للمزيد  الدولة  في  المعنية 
بشأن  للعمال  التوعوية  بــرامــج 
حـــقـــوقـــهـــم. وســــيــــقــــوم مــعــهــد 
البحوث االجتماعية واالقتصادية 
بتنفيذ   (SESRI) الــمــســحــيــة 
مسح مؤشر رفاه العمال سنوياً 
ابتداء من الجولة الثانية للمسح 
في مايو ٢٠١٨، هــذا وقــد حدد 
المسح األول العديد من مجاالت 
الــقــوة فــي مــؤشــر رفـــاه العمال 
بــاإلضــافــة إلـــى الــمــجــاالت التي 
بحاجة إلى تحسين، ولكن هناك 
حاجة إلى بيانات إضافية لقياس 

االتجاهات مع مرور الوقت.

١٠١٥ عامالً عدد المشاركين في المسح

جانب من الحضور

تصوير - رام


