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تــّم تصنيــف الـــ 31 حالــة وفــاة، بمــا فــي ذلــك التســعة الذيــن ماتــوا العــام الماضــي، بأنهــا 
»غيــر متعلقــة بالعمــل«، وهــو مصطلــح تســتخدمه اللجنــة العليــا لوصــف الوفيــات التــي 
تحــدث خــارج موقــع العمــل، وُيعــَزى معظُمهــا إلــى أزمــاٍت قلبيــة مفاجئــة أو قصــور 

تنفســي.

وتضّمنــت وفيــات العمــال العــاَم الماضــى وفــق التقريــر الســنوي الخامــس للجنــة، 4 لقــوا 
حتفهــم ألســباب طبيعيــة، و3 قتلــوا فــي حــادث حافلــة للشــركة، ولــم تكــن هنــاك وفيــات 

بســبب حــوادث مواقــع العمــل.

مــة لــكأس العالــم 2022 بقطــر، وفــاة 9  ــا الُمنظِّ فــي تقريرهــا الســنوي لعــام 2019، أعلنــت اللجنــة العلي
عمــال مهاجريــن يعملــون فــي مالعــب كأس العالــم 2022 بقطــر، وبذلــك يرتفــع عــدد الوفيــات رســميًا فــي 
مشــاريع كأس العالــم إلــى 34 منــذ بــدء أعمــال البنــاء قبــل ســّت ســنوات، فيمــا تشــير تقاريــر إلــى عــدد أكبــر 

مــن القتلــى.

مقدمة..
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وبحســب تقريــر لصحيفــة جارديــان البريطانيــة فــي أكتوبــر الماضــي، فــإن قطــر نــادرًا مــا 
ُتجــري عمليــات تشــريح بعــد وفــاة العامــل المهاجــر، مــا يجعــل مــن الصعــب تحديــد أســباب 

الوفيــات بدقــة، وتحديــد مــا إذا كانــت غيــر متعلقــة 
بالعمــل، ورأت الصحيفــة أن حــرارة الصيــف الشــديدة 
فــي قطــر مــن المحتمــل أن تكــون عامــًا مهمــًا فــي 

العديــد مــن وفيــات العمــال.

رعايــة  ومعاييــُر  القطــري  القانــون  َيشــترط  وال 
 2022 العالــم  لــكأس  العليــا  اللجنــة  فــي  العمــال 
علــى الشــركات، دفــَع تعويضــات عــن الوفيــات غيــر 

بالعمــل. المرتبطــة 

وعلــى ســبيل المثــال، ال تــزال أرملــة عامــل نيبالــي توفــي بشــكل مفاجــئ العــام الماضــي، 
تنتظــر ردًا علــى رســالة بعثــت بهــا إلــى اللجنــة العليــا المنظمــة للبطولــة، تطلــب تعويضــًا 
لفقدانهــا زوَجهــا وعائــَل األســرة الوحيــد، بعدمــا عرضــت الشــركة التــي كان يعمــل بهــا 

مبلــَغ تعويــٍض هزيــًا ُيقــّدر بـــ 7000 ريــال قطــري )مــا يعــادل 1500 جنيــه إســترليني(.

وتقــول اللجنــة العليــا إنهــا تشــّجع المقاوليــن علــى تأميــن إضافــي ُيغّطــي حــاالت الوفــاة 
»غيــر المرتبطــة بالعمــل«، حتــى تحصــل األســُر علــى تعويــٍض فــي حــاالت الوفــاة الطبيعية 

أو العرضيــة.

جارديان:
نادرًا ما تجري قطر عمليات تشريح 

للعمال المتوفين، ما يجعل من الصعب 
تحديد أسباب الوفيات بدقة.
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انتهاكات واسعة لحقوق العمالة الوافدة..
ووعود زائفة باإلصالح

وتتعــّرض العمالــة الوافــدة النتهــاكاٍت حقوقيــة واســعة، ومــن أبرزهــا األجــور المنخفضــة، 
فبعــض ُعّمــال االســتادات َيتقاضــون أقــّل مــن 35 جنيــه إســترليني فــي األســبوع.

ويعمــل أقــّل مــن 2% مــن العمالــة الوافــدة بقطــر البالــغ عددهــا 2 مليــون عامــل، فــي 
مشــاريع اســتادات كأس العالــم، وحتــى اآلن لــم ُتنّفــذ الدوحــة أّي خطــوة مــن بنــود خطــة 

إصاحــاٍت تــّم اإلعــان عنهــا فــي أكتوبــر الماضــي.

القطريــة  الســلطات  عنهــا  كشــفت  التــي  اإلصاحــات  تــؤّدي  أن  المتوقــع  مــن  وكان 
ومنظمــة العمــل الدوليــة، إلــى إنهــاء نظــام »الكفالــة« الــذي ال يســتطيع الُعّمــال بموجبه 

تغييــَر وظائفهــم دون إذن صاحــب العمــل.

ــدة، التــي وصفتهــا بأنهــا  ــن الجدي ــة قــد قالــت إن القواني وكانــت منظمــة العمــل الدولي
»خطــوة مهمــة إلــى األمــام فــي دعــم حقــوق العّمــال المهاجريــن«، ســتدخل حّيــز التنفيــذ 
فــي ينايــر، لكــن اإلجــراء الوحيــد الــذي ســيتّم تنفيــذه حتــى اآلن، هــو تمديــد بنــٍد موجــود 
يســمح للعمــال بمغــادرة البــاد دون الحاجــة إلــى إذن صاحــب العمــل، ليشــمل مجموعــاٍت 

مثــل عامــات المنــازل.

وتــرى هبــة زياديــن، الباحثــة فــي الشــأن الخليجــي لــدى منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، 
أنــه »بالنســبة للعمــال المهاجريــن الذيــن يعانــون مــن إرهــاٍق أو ســكٍن فــي ظــروف بائســة، 
أو بــدون أجــر، أو نقــص فــي األجــر لشــهور متواصلــة... فــإن كّل يــوم يقضونــه محاصريــن 

هــو يــوم يقضونــه فــي خــوف وقلــق وعــدم اســتقرار«.

أجر أسبوعي..
أقل من 35 جنيه 

إسترليني

عدد الوفيات.. 
34 عامًا في
مشاريع كأس

العالم
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وتعّرضــت قطــر لضغــوٍط دوليــة مكثفــة إلصــاح نظــام العمــل لديهــا، منــذ أن كشــفت 
العاملــة  للقــوى  النطــاق  واســعة  اســتخدام  إســاءة  عــن  مــرة  جارديــان ألول  صحيفــة 

أفقــر  بعــض  مــن  تأتــي  التــي  الهائلــة،  المهاجــرة 
المنطقــة. فــي  البلــدان 

ويقــول جيمــس لينــش، الخبيــر فــي شــؤون العمالــة 
بإلغــاء  َتِعــُد  الخليــج: »كانــت قطــر  المهاجــرة فــي 
واّدعــت  األقــّل،  علــى   2014 عــام  منــذ  الكفالــة 

بالفعــل أنهــا قامــت بذلــك فــي عــام 2016«.

ويضيــف: »كان يجــب علــى قطــر أن تســيطر علــى هــذه القضيــة قبــل ســنوات، قبــل أن 
يتــّم بنــاء معظــم ماعــب كأس العالــم والِبنيــة التحتيــة مــن قبــل ُعّمــال يعملــون فــي ظــل 

هــذا النظــام االســتغالي«.

فيروس كورونا يفاقم أزمة العمالة
الوافدة في قطر

قــررت قطــر إغــاَق بعــض معســكرات العّمــال المهاجريــن علــى مشــارف العاصمــة لمــدة 
أســبوعين، فــي محاولــة الحتــواء انتشــار فيــروس كورونــا المســتجّد )كوفيــد-19( بيــن 

ــن ذوي الدخــل المنخفــض. هــؤالء الوافدي

وُتشــّكل العمالــة الوافــدة مــن دول مثــل الهنــد ونيبــال وبنجاديــش، معظــَم القــوى 
ــاء، ويعيشــون عــادًة فــي  ــل حــّراس األمــن وعمــال النظافــة والبن ــٍن مث ــة فــي ِمَه العامل
مخيمــاٍت علــى أطــراف الدوحــة، وَينقــل أربــاُب العمــل العمــاَل فــي الحافــات والشــاحنات 
يوميــًا، مــا ُيمّثــل تحديــًا هائــًا لمحــاوالت الحــّد مــن انتشــار الفيــروس، فــي ظــّل زيــادٍة 

ــة. ــة 500 حال ــا فــي قطــر، التــي َســّجلت قراب ــات بكورون متســارعة لحجــم اإلصاب

اإلرهاق والسكن
في ظروف بائسة أو بدون أجر، يجعل 

العمال يقضون أيامهم في خوف 
وقلق وعدم استقرار.

يعيش العمال في مخيمات 
ويتم نقلهم يوميًا بشكل 

جماعي في حافات وشاحنات!

في ظل زيادة 
حاالت كورونا 

في قطر..
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..نــــخـــــطـــــو
بـــــقــــــرارك

w w w . a l q a r a r . s a

@alqarar_sa

تابع حسابنا على تويتر

https://twitter.com/alqarar_sa

