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محليات

للمرة األولى جامعة قطر تنشئ مؤشر رفاه العمال ..األنصاري:

مؤشرات «رفاه العمال» تدحض االفتراءات ضد قطر
الصادق البديري

قـ ــال ال ــدك ـت ــور م ــاج ــد األن ـ ـصـ ــاري مــديــر
إدارة ال ـس ـيــاســات ف ــي مـعـهــد الـبـحــوث
االجتماعية واالقـتـصــاديــة املسحية إن
م ــؤش ــرات نـتــائــج رف ــاه الـعـمــال تدحض
االدعـ ــاءات واالف ـت ــراءات ضــد دول ــة قطر
فيما يتعلق بحقوق الـعـمــال ،والـتــي ال
تستند على أي أساس علمي وال أرضية
صلبة.
وأض ـ ـ ــاف  -ف ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ـفــي أع ـلــن
ف ـ ـيـ ــه مـ ـعـ ـه ــد الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــوث االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
واالق ـت ـص ــادي ــة املـسـحـيــة بـجــامـعــة قطر
إنجاز أول عمل من نوعه لقياس وتتبع
رف ـ ــاه ال ـع ـم ــال ف ــي دول ـ ــة ق ـط ــر -أن ه ــذه
فرصة ألن يكون هناك دراس ــة حقيقية
شاملة ممثلة للبيئة العمالية في قطر،
وأن ت ـعــرض الـحـقـيـقــة أم ــام املــؤسـســات
الدولية ذات الصلة.
وأشار إلى األداء املتميز لوزارة التنمية
اإلداري ــة والعمل والـشــؤون االجتماعية
والوزارات واملؤسسات املختلفة لضمان
البيئة الصحية للعمالة في قطر ،مؤكدا
أن املؤشر كشف أن الشكاوى املزعومة
بأخذ جوازات سفر العمال أو منعهم من
تغيير عملهم ،هي مزاعم غير حقيقية
ع ـن ــدم ــا ت ـص ـط ــدم ب ـص ـخ ــرة ال ـب ـي ــان ــات
اإلحصائية التي وردت في املؤشر ،وأن
امل ــؤش ــر ك ـشــف أي ـض ــا م ـس ـتــوى الــرضــا
ال ـع ــال ــي ع ــن ب ـي ـئــة ال ـع ـم ــل ،إض ــاف ــة إلــى
ن ـجــاعــة ال ـق ــوان ــن وال ـب ـي ـئــة الـتـشــريـعـيــة
في قطر ،مشيرا إلى أن املؤشر سيشكل
أســاســا لـبـنــاء ال ـت ـطــويــرات التشريعية
التي تتم بصورة مستمرة.
وأشـ ـ ــاد ال ــدك ـت ــور األن ـ ـصـ ــاري بــاهـتـمــام
الدولة والجهات الرسمية بهذا املؤشر،
مؤكدا أنــه سيتم التعامل مع البيانات

استمارة المسح

¶ معهد البحوث خالل إعالن تفاصيل المسح

الناتجة عن هذه الدراسة على مستوى
عـمـلــي وس ـت ـحــرص ه ــذه ال ـج ـهــات على
استثمار هذه النتائج في مواقع عملها
املختلفة ،األمر الذي يدل على أن الدولة
مهتمة باألساس العلمي لعملية صنع
القرار.

دور أكبر لوزارة التنمية
وأوض ـ ـ ــح أن وزارة ال ـت ـن ـم ـيــة اإلداري ـ ـ ــة
وال ـع ـمــل والـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة كــانــت
ج ــزءا مــن مــن تصميم ه ــذا املــؤشــر في

بــدايـتــه ،ووع ــد سـعــادة الــدكـتــور عيسى
ب ـ ــن سـ ـع ــد الـ ـجـ ـف ــال ــي ال ـن ـع ـي ـم ــي وزي ـ ــر
ال ـت ـن ـم ـيــة اإلداري ـ ـ ـ ــة وال ـع ـم ــل والـ ـش ــؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة ب ــأن ي ـكــون ل ـهــا دور أكـبــر
وأن ت ـس ـه ــل عـ ـم ــل هـ ـ ــذا املـ ــؤشـ ــر ألن ـه ــا
الجهة األكبر املستفيدة من هذا العمل،
وس ـت ـصــدر نـتــائــج ال ـجــولــة الـثــانـيــة من
املؤشر خالل األشهر القادمة ،وستشمل
عـ ــام  2018وس ـي ـس ـت ـمــر امل ــؤش ــر بشكل
س ـ ـنـ ــوي ،ونـ ـت ــوق ــع أن تـ ـك ــون ال ـن ـتــائــج
إيـجــابـيــة ،ولكننا سننتظر التفاصيل
حني صدور املؤشر.

وكـ ـ ـ ـ ــان م ـ ــؤش ـ ــر رفـ ـ ـ ـ ــاه ال ـ ـع ـ ـم ـ ــال قـ ـ ــد تــم
إنـ ـش ــاؤه خـ ــال ورش ـ ــة ع ـمــل مـغـلـقــة تم
عقدها فــي معهد البحوث االجتماعية
واالقتصادية املسحية مــع الخبراء في
يناير  ،2016حيث ضمت ورشــة العمل
مـجـمــوعــة م ــن ال ـبــاح ـثــن املتخصصني
ً
محليا ودولـ ًـيــا بــاإلضــافــة إلــى الشركاء
وصناع القرار.
وه ـ ــدف ـ ــت الـ ـ ــدراسـ ـ ــة م ـ ــن خـ ـ ــال دراسـ ـ ــة
استجابات العمال ،إلــى الحصول على
م ــؤش ــر م ــوض ــوع ــي وم ـ ــوث ـ ــوق يـعـكــس
الــواقــع الفعلي لظروف العمال في قطر
مع قياس التغيرات التي قد تطرأ على
ت ـل ــك ال ـ ـظـ ــروف م ــع م ـ ــرور الـ ــوقـ ــت ،وف ــي
حني أن مصطلح العمالة الوافدة تشمل
جميع العمال األجــانــب فــي قطر ،إال أن
مــؤشــر رف ــاه الـعـمــال يــركــز عـلــى العمال
من ذوي املهارات املتدنية ويعيشون في
سكن عمال وتجمعات عمالية.
وح ـظــي مــؤشــر رفـ ــاه ال ـع ـمــال بــاهـتـمــام
بـ ــالـ ــغ مـ ــن اإلع ـ ـ ـ ــام الـ ـع ــامل ــي وم ـج ـت ـمــع
الـ ـب ــاحـ ـث ــن ،وفـ ـ ــي ال ـخ ـل ـي ــج تـ ــم تــرك ـيــز
االهـ ـتـ ـم ــام بـ ـه ــذا امل ـ ــوض ـ ــوع ع ـل ــى قـطــر
خاصة بعد اإلع ــان عــن فــوز دولــة قطر
بــاسـتـضــافــة بـطــولــة ك ــأس ال ـعــالــم لـكــرة
الـ ـق ــدم  ،2022إال أن مـعـظــم ال ـن ـقــاشــات
العامة حول تلك املشاكل لم تكن مبنية
عـ ـل ــى مـ ـق ــايـ ـي ــس ك ـم ـي ــة ونـ ــوع ـ ـيـ ــة غ ـيــر
متحيزة يمكن تعميمها على مجتمع
َّ
الـعـمــالــة ال ــواف ــدة ،ل ــذا ف ــإن هـنــاك حاجة
إلى بيانات موثوقة لتقييم قضايا رفاه
ً
ال ـع ـمــال إج ـم ــاال بـشـكــل ص ـح ـيــح ،وذل ــك
بهدف تحديد املجاالت التي تكون فيها
رفــاه ـيــة ال ـع ـمــال منخفضة أو مرتفعة
وبــالـتــالــي تـحــديــد األم ــور الـتــي بحاجة
إلى تحسني.
ويـقــوم مؤشر رفــاه العمال على نتائج
مسح لعينة ممثلة ملجتمع العمال في
قطر بلغت  1,015عامل ،وسيتم تنفيذ
املسح سـنـ ً
ـويــا ،وتمثلت أكبر مجموعة
للمستجيبني للعمال من النيبال ،%34
تليها الـهـنــد بنسبة  ،%26بنغالديش
 ،%19بــاك ـس ـتــان  ،%7س ـيــرالن ـكــا ،%5
مـصــر  ،%4الفلبني  ،%1بــاإلضــافــة إلــى
ع ـمــال م ــن دول أخـ ــرى  ،%4وم ــن حيث
الــوظـيـفــة ،أكـثــر مــن ثــاثــة أرب ــاع العمال
 ،%82كانوا من عمال اإلنشاءات ،و%11
منهم سائقني ،و %11عمال نظافة ،و%9
كهربائيني ،و %8عمال بناء ،و %8رجال
أمن ،و %8نجارين ،و %6مشرفي عمال،
و %6حرفيني.
م ــع ه ــذا ال ـع ــدد م ــن امل ـقــابــات املكتملة،
بـلـغــت نـسـبــة ال ـخ ـطــأ ك ـحــد أق ـص ــى /+-
 .%3.4تم تنفيذ املسح في أبريل 2017
وتم تقييم جوانب عديدة بشأن ظروف
العمل واملعيشة ألولئك العمال بما في
ذل ــك األم ــن والـســامــة فــي مــواقــع العمل
واملـ ـجـ ـم ــع ال ـس ـك ـن ــي ل ـل ـع ـم ــال ،وح ـق ــوق
اإلنسان وحقوق العمال ،األمــور املالية
والـ ـتـ ـح ــوي ــات ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى كـيـفـيــة
معاملتهم من قبل أصحاب العمل.

بناء على نتائج ورشــة عمل الخبراء
ال ـتــي ق ــام بتنظيمها مـعـهــد الـبـحــوث
االجتماعية واالقتصادية املسحية في
 ،2016تم إعداد استمارة املسح والتي
كانت األســاس في اختيار املتغيرات
املستخدمة فــي إن ـشــاء املــؤشــر ،بعد
ذلك قام الباحثون في معهد البحوث
االجـتـمــاعـيــة واالق ـت ـصــاديــة املسحية
ب ــإج ــراء الـتـحـلـيــل ال ـعــام ـلــي (factor
 )analysisل ـب ـيــانــات امل ـس ــح بـهــدف
تحديد أكثر املتغيرات مالءمة والتي
شـكـلــت بـعــد ذل ــك األب ـع ــاد األســاسـيــة
لـلـمــؤشــر ،وه ــي نـفــس الـطــريـقــة الـتــي
ي ـتــم ب ـهــا إع ـ ــداد امل ــؤش ــرات امل ـعــروفــة
مـثــل مــؤشــر ثـقــة املـسـتـهـلــك .يتكون
املؤشر اإلجمالي من درجــات مركبة
للمؤشرات الفرعية.
تـ ـتـ ـمـ ـث ــل إح ـ ـ ـ ـ ــدى أه ـ ـ ـ ــم تـ ــوص ـ ـيـ ــات
الـسـيــاســة فــي ال ـت ـعــاون مــع الـجـهــات
املعنية فــي الــدولــة للمزيد مــن برامج
الـتــوعــويــة لـلـعـمــال ب ـشــأن حقوقهم،
وسيقوم معهد البحوث االجتماعية
واالق ـت ـصــاديــة املـسـحـيــة ()SESRI
بتنفيذ مـســح مــؤشــر رف ــاه الـعـمــال
س ـنــويــا ابـ ـت ــداء م ــن ال ـج ــول ــة الـثــانـيــة
لـلـمـســح ف ــي مــايــو  ،2018ه ــذا وقــد
حـ ـ ـ ــدد املـ ـ ـس ـ ــح األول الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مــن
م ـ ـجـ ــاالت ال ـ ـقـ ــوة فـ ــي م ــؤش ــر رفـ ــاه
العمال باإلضافة إلــى املـجــاالت التي
ب ـحــاجــة إل ــى ت ـح ـســن ،ول ـك ــن هـنــاك
حــاجــة إل ــى بـيــانــات إضــافـيــة لقياس
االتـجــاهــات مــع مــرور الــوقــت .وتقوم
وحدة السياسات في معهد البحوث
االجتماعية واالقـتـصــاديــة املسحية
بـ ــدور مـكـمــل لـلـشــق الـبـحـثــي ،حيث
تـعـمــل عـلــى تحليل م ـخــزون املعهد
م ــن ال ـب ـيــانــات املـسـحـيــة م ــن منظور
معمق ّ
سياساتي ّ
مدعم بمنهجيات
ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وب ــاملـ ـع ــرف ــة
الوثيقة بالسياق املحلي .كما تطرح
وحــدة السياسات التحاليل والــرؤي
ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـب ـن ـيــة ع ـل ــى ال ـب ـيــانــات
املـسـحـيــة وغـيــرهــا الس ـت ـخــدام قــادة
الـ ـ ـ ـ ــرأي ،وامل ـ ـسـ ــؤولـ ــن ال ـح ـك ــوم ـي ــن،
وصانعي السياسات ،والصحفيني،
والجمهور ،واملجتمع الدولي.
ويـقــوم املعهد ال ــذي تــم إن ـشــاؤه عام
 ،2008بــدراســات مسحية أكاديمية
تشمل املواطنني واملقيمني في دولة
قطر عن طريق املقابالت الهاتفية أو
وجـهــا لــوجــه ،وقــد تمكن املعهد من
إن ـتــاج مـجـمــوعــة غنية مــن الـبـيــانــات
امل ـس ـح ـي ــة ي ـم ـك ــن االسـ ـتـ ـع ــان ــة بـهــا
ف ــي ص ـيــاغــة ال ـس ـي ــاس ــات ،وتـحــديــد
األول ــوي ــات ،والـتـخـطـيــط املـبـنــي على
الـ ـب ــراه ــن ف ــي ال ـق ـط ــاع االج ـت ـمــاعــي
والصحي واالقتصادي ،كما تشمل
مجاالت البحوث في املعهد دراسات
ح ــول التعليم ،األدوار االجتماعية،
الـصـحــة ،الـعـمــل ،الـسـيــاســة ،التكامل
اإلقـلـيـمــي ،ودراسـ ــات فــي منهجيات
البحوث املسحية.

