
 

 إدارة العالقات العمالية الدولية  مدير   -مداخلة شيخة محمد ال خاطر  

 وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية  

 املؤتمر اإلقليمي الستعراض االتفاق العاملي من اجل الهجرة االمنة واملنظمة والنظامية في املنطقة العربية  

اير  23  االتصال املرئي  عبر    - 2021فبر

 طاولة املستدير ة األولى  ال

 

شكر لكافة الجهود التي ساهمت  التقدم باوان عبر هذا اللقاء االفتراض ي جميعا ن أرحب بكم أيسرني 

التي يبذلها قطاع العمل بدولة  الجهود  ببهدف إحاطتكم  في تنظيم هذا املؤتمر وعلى اتاحة الفرصة للمشاركة  

التقدم  وعرض نفيذ املبادئ التوجيهية لالتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية تفي قطر 

دولة قطر نجحت في خلق ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية  نويه إلى أن  في هذا املجال، ويجدر التاملحرز  

متقدمة في   ا وقطعت أشواط  وبيئية مواتية ألن يعيش الناس حياة سلمية ومنتجة وقابلة لالستمرار في بالدهم

ميادين الصحة والتعليم واإلسكان والضمان االجتماعي، مكنتها من أن تكون دولة غير ُمصدرة لظاهرة  

وركزت الدولة أيضا على الجانب البيئي وقضية التغير املناخي وضرورة دعم الجهود الدولية في هذا   الهجرة.

 املجال.  

التنمية املستدامة لألمم املتحدة وال سيما الهدف    التزام دولة قطر بتحقيق أجندة  في هذا الصددونؤكد  

تهتم  حيث ، 2030الوطنية للجميع والذي يعتبر من أولويات رؤية العمل الالئق الثامن بشأن بتوفير 

  املستدامة تحقيق التنميةتساهم في  السياسات الوطنية بالعمال الوافدين باعتبارهم طاقة منتجة

نظيم  ل تشمل عدة مشاريعية خطة شاملة لحوكمة سوق العمل ووضعت استراتيجية التنمية الوطن

 . استخدام العمال الوافدين واجتذاب العمالة املاهرة واالحتفاظ بها

توطيد التعاون مع   الوافدين من خالل تعمل الدولة على تعزيز السبل النظامية الستقدام العمال و  

تنقل اليد العاملة وفقا الحتياجات سوق  لضمان  ، للعمال وخاصة منها دول املنطقة العربية املرسلةالدول 

لتنظيم استقدام  مع دول املنشأ للعمال ثنائية ات توقيع اتفاقي العمل واملهارات املطلوبة. ولهذا الغرض تم 

املشتركة املنصوص جان  لتجتمع الالعمال واستخدامهم بشكل نظامي يحدد حقوقهم والتزاماتهم بوضوح، و 

االتفاقيات بصورة دورية للتنسيق بين الجانبين وتبادل املعلومات ومناقشة جميع املسائل  تلك عليها ب

مع امللحقين العماليين بالسفارات ورؤساء   ، كما تتواصل الوزارة بشكل مستمر املتصلة باستقدام العمال

 الدعم واملساعدة للعمال.  الجاليات العمالية لتسوية ما قد ينشأ من صعوبات وتقديم

حترم جميع حقوق  التي تالتوظيف املرخصة  وكاالت عن طريق االستقدام أن يتم وتحرص الدولة 

تتابعها  بمكاتب االستقدام املرخصة في الدولة التي  محدثة  قائمة  بسفارات بلدان املنشأ    ويتم تزويد،  العمال



وعدم تحميلهم   للتحقق من عدم استغالل العمالة الوافدةعليها بصورة دورية أو مفاجئة، الوزارة وتفتش 

 رسوم االستقدام.

مراكز  افتتحت و ، ستقداماال زيادة شفافية إجراءات  وتواكب الدولة التطور التكنولوجي من أجل

تأشيرات قطر في الخارج التي تمكن املستقدم من إنهاء إجراءات استقدام العمال، وهـم خـارج البالد  

 
 
وتمكين العامل من  تنفيذ إجراءات الفحوص الطبية والتقاط البصمات والبيانات الحيوية، و  إلكترونيا

قراءة عقد العمل بلغته األم وتوقيعه الكترونيا في بلد املنشأ بما يمكنه من الوقوف على حقوقه وواجباته 

ارسات  قبل السفر. وقد ساهمت مراكز تأشيرات قطر في ضمان السرعة والشفافية والقضاء على مم

بلدان )الهند، بنغالدش، باكستان، سيريالنكا، الفلبين، النيبال(    6االستغالل وتم إلى حد اآلن افتتاح قطر في  

 عدة دول أخرى من املنطقة العربية بالنظر إلى النجاح الذي حققته.  املراكز فيوتعتزم الدولة توسيع هذه  

أجل تعزيز التوظيف املنصف واألخالقي وتنفذ دولة قطر سياسات شاملة ومنسقة بشكل جيد من 

وضمان الظروف التي تكفل العمل الالئق للجميع، وعملت على تطوير منظومتها التشريعية لتكون متوافقة  

حق الوافدين في الحياة األسرية ويكفل   ، كما تحترم واملعايير الدولية في مجال حقوق العمال الوافدين

ه واستقدام زوجه وأوالده كما تكفل الدولة أيضا حق التعليم ألبناء  القانون للعامل الوافد جمع شمل أسرت

العمال الوافدين، وتسهر على توفير الخدمات األساسية لفائدتهم، وضمان حقهم في الرعاية الصحية  

 املجانية وفي السكن الالئق. 

تعزيز حقوق املستخدمين   املمارسات الواعدة التي تم إدخالها منذ إطالق االتفاق العاملي وشملت

نموذج عقد عمل  باملنازل، وخاصة النساء الالتي يمثلن نسبة هامة من املستخدمين، من خالل اعتماد 

عمال الخاضعين  لفائدتهم وموائمة حقوقهم مع سائر ال  تدابير حماية إضافية إلقرار    جديد للعمال املنزليين

 هم. حقوقللتعريف ب واسعة النطاقتنفيذ حمالت توعية لقانون العمل، و 

أصحاب  جميع األطراف وال سيما ويتم تنفيذ االصالحات املشار إليها من خالل التعاون والتنسيق مع 

ممثلين عن إدارة  تضم    التيشتركة  امللجان  بانشاء ال   تعزيز صوت العمال في هذا السياق  تم  و العمل والعمال،  

، حيث  19خالل أزمة فيروس كوفيد  خاصة    وبرزت أهمة هذه اللجان   الشركة وممثلين منتخبين عن العمال 

والرعاية   باتخاذ التدابير االحترازية الالزمة لحماية جميع العمال وتوفير الوقاية خالل األزمة دولة القامت 

جل االستجابة العاجلة لتحديات األزمة من  الصحية املجانية لفائدتهم، ووضعت سياسة واضحة من أ

خالل حزمة من الحوافز املالية للقطاع الخاص ضمانا الستدامة الوظائف ومواصلة دفع األجور، وحرصت  

على تقديم الدعم واملساندة للعمال وتعزيز إجراءات الشكاوى وتنفيذ حمالت التوعية وتشديد الرقابة  

قاتهم املالية ومواصلة انتفاعهم بالسكن الالئق والخدمات  لضمان حصول العمال على حقوقهم ومستح

 األساسية. 



االلتزامات واألهداف  تحقيق  وفي الختام نؤكد مجددا التزام دولة قطر بمواصلة جهودها الرامية إلى

والتنسيق والتعاون مع دول املنطقة   ،التي نص عليها االتفاق العاملي للهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية

 .  أهداف التنمية املستدامةو  القانون الدولي لحقوق االنسانالعربية في هذا املجال بما يتوافق مع 

 


