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قــــال الـــدكـــتـــور مـــاجـــد األنــــصــــاري مــديــر 
الــبــحــوث  فـــي مــعــهــد  الــســيــاســات  إدارة 
االجتماعية واالقــتــصــاديــة املسحية إن 
مـــؤشـــرات نــتــائــج رفـــاه الــعــمــال تدحض 
االدعــــاءات واالفـــتـــراءات ضــد دولـــة قطر 
الــعــمــال، والــتــي ال  فيما يتعلق بحقوق 
تستند على أي أساس علمي وال أرضية 

صلبة.
وأضـــــــاف - فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــفــي أعــلــن 
ــهــــد الـــــبـــــحـــــوث االجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــعــ فــــيــــه مــ
واالقـــتـــصـــاديـــة املــســحــيــة بــجــامــعــة قطر 
إنجاز أول عمل من نوعه لقياس وتتبع 
ــة قـــطـــر- أن هـــذه  ــ ــاه الـــعـــمـــال فــــي دولــ ــ رفــ
فرصة ألن يكون هناك دراســـة حقيقية 
شاملة ممثلة للبيئة العمالية في قطر، 
وأن تــعــرض الــحــقــيــقــة أمــــام املــؤســســات 

الدولية ذات الصلة.
وأشار إلى األداء املتميز لوزارة التنمية 
اإلداريـــة والعمل والــشــؤون 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 
ــا تـــصـــطـــدم بـــصـــخـــرة الـــبـــيـــانـــات  ــنـــدمـ عـ
اإلحصائية التي وردت في املؤشر، وأن 
املـــؤشـــر كــشــف أيـــضـــا مــســتــوى الــرضــا 
الـــعـــالـــي عـــن بــيــئــة الـــعـــمـــل، إضـــافـــة إلــى 
نــجــاعــة الـــقـــوانـــن والــبــيــئــة الــتــشــريــعــيــة 
في قطر، مشيرا إلى أن املؤشر سيشكل 
الــتــطــويــرات التشريعية  لــبــنــاء  أســـاســـا 

التي تتم بصورة مستمرة.
وأشــــــاد الـــدكـــتـــور األنــــصــــاري بــاهــتــمــام 
الدولة والجهات الرسمية بهذا املؤشر، 
أنــه سيتم التعامل مع البيانات  مؤكدا 

الناتجة عن هذه الدراسة على مستوى 
عــمــلــي وســتــحــرص هــــذه الــجــهــات على 
استثمار هذه النتائج في مواقع عملها 
املختلفة، األمر الذي يدل على أن الدولة 
مهتمة باألساس العلمي لعملية صنع 

القرار.

دور أكبر لوزارة التنمية

الــتــنــمــيــة اإلداريـــــــة  وأوضـــــــح أن وزارة 
والــعــمــل والــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة كــانــت 
ــذا املــؤشــر في  ا مــن مــن تصميم هـ ــزء جــ

بــدايــتــه، ووعـــد ســعــادة الــدكــتــور عيسى 
بـــــن ســــعــــد الــــجــــفــــالــــي الـــنـــعـــيـــمـــي وزيـــــر 
الــتــنــمــيــة اإلداريـــــــــة والـــعـــمـــل والــــشــــؤون 
االجــتــمــاعــيــة بــــأن يــكــون لــهــا دور أكــبــر 
ــــر ألنـــهـــا  ــــؤشـ ــمـــل هــــــذا املـ وأن تـــســـهـــل عـ
الجهة األكبر املستفيدة من هذا العمل، 
وســتــصــدر نــتــائــج الــجــولــة الــثــانــيــة من 
املؤشر خالل األشهر القادمة، وستشمل 
املـــؤشـــر بشكل  عــــام 2018 وســيــســتــمــر 
ــكــــون الــنــتــائــج  ســــنــــوي، ونــــتــــوقــــع أن تــ
إيــجــابــيــة، ولكننا سننتظر التفاصيل 

حن صدور املؤشر.

ــال قــــــد تــم  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ وكــــــــــان مـــــؤشـــــر رفــــــــــاه الـ
ــاؤه خــــالل ورشـــــة عــمــل مــغــلــقــة تم  إنــــشــ
عقدها فــي معهد البحوث االجتماعية 
واالقتصادية املسحية مــع الخبراء في 
يناير 2016، حيث ضمت ورشــة العمل 
الــبــاحــثــن املتخصصن  مــجــمــوعــة مـــن 
إلــى الشركاء  محلًيا ودولــًيــا بــاإلضــافــة 

وصناع القرار. 
ــدفـــــت الــــــدراســــــة مـــــن خــــــالل دراســــــة  وهـــ
إلــى الحصول على  استجابات العمال، 
ــر مــــوضــــوعــــي ومـــــوثـــــوق يــعــكــس  مــــؤشــ
الــواقــع الفعلي لظروف العمال في قطر 
مع قياس التغيرات التي قد تطرأ على 
ــت، وفـــي  ــوقــ ــرور الــ ــ ــروف مــــع مــ ــظــ تـــلـــك الــ
حن أن مصطلح العمالة الوافدة تشمل 
جميع العمال األجــانــب فــي قطر، إال أن 
مــؤشــر رفـــاه الــعــمــال يــركــز عــلــى العمال 
من ذوي املهارات املتدنية ويعيشون في 

سكن عمال وتجمعات عمالية.
وحــظــي مــؤشــر رفــــاه الــعــمــال بــاهــتــمــام 
ــاملــــي ومــجــتــمــع  ــعــ ــن اإلعـــــــــالم الــ ــ ــغ مـ ــالــ بــ
ــم تــركــيــز  ــ ــلـــيـــج تـ ــبــــاحــــثــــن، وفــــــي الـــخـ الــ
ــلـــى قــطــر  ــام بــــهــــذا املـــــوضـــــوع عـ ــمــ ــتــ االهــ
خاصة بعد اإلعـــالن عــن فــوز دولــة قطر 
بــاســتــضــافــة بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــكــرة 
الــنــقــاشــات  ــدم 2022، إال أن مــعــظــم  ــقـ الـ
العامة حول تلك املشاكل لم تكن مبنية 
ــة ونــــوعــــيــــة غــيــر  ــيـ ــمـ ــلــــى مـــقـــايـــيـــس كـ عــ
متحيزة يمكن تعميمها على مجتمع 
 هــنــاك حاجة 

َّ
الــعــمــالــة الـــوافـــدة، لـــذا فـــإن

إلى بيانات موثوقة لتقييم قضايا رفاه 
ــااًل بــشــكــل صــحــيــح، وذلـــك  ــمـ الــعــمــال إجـ
بهدف تحديد املجاالت التي تكون فيها 
الــعــمــال منخفضة أو مرتفعة  رفــاهــيــة 
وبــالــتــالــي تــحــديــد األمــــور الــتــي بحاجة 

إلى تحسن.
ويــقــوم مؤشر رفــاه العمال على نتائج 
مسح لعينة ممثلة ملجتمع العمال في 
قطر بلغت 1,015 عامل، وسيتم تنفيذ 
املسح ســنــوًيــا، وتمثلت أكبر مجموعة 
للمستجيبن للعمال من النيبال %34، 
الــهــنــد بنسبة 26%، بنغالديش  تليها 
بــاكــســتــان 7%، ســيــرالنــكــا %5،   ،%19
إلــى  مــصــر 4%، الفلبن 1%، بــاإلضــافــة 
عــمــال مـــن دول أخــــرى 4%، ومــــن حيث 
الــوظــيــفــة، أكــثــر مــن ثــالثــة أربـــاع العمال 
82%، كانوا من عمال اإلنشاءات، و%11 
منهم سائقن، و11% عمال نظافة، و%9 
كهربائين، و8% عمال بناء، و8% رجال 
أمن، و8% نجارين، و6% مشرفي عمال، 

و6% حرفين. 
ــذا الـــعـــدد مـــن املــقــابــالت املكتملة،  مـــع هـ
بــلــغــت نــســبــة الــخــطــأ كــحــد أقـــصـــى +/ - 
3.4%. تم تنفيذ املسح في أبريل 2017 
وتم تقييم جوانب عديدة بشأن ظروف 
العمل واملعيشة ألولئك العمال بما في 
ذلـــك األمـــن والــســالمــة فــي مــواقــع العمل 
واملـــجـــمـــع الـــســـكـــنـــي لـــلـــعـــمـــال، وحـــقـــوق 
اإلنسان وحقوق العمال، األمــور املالية 
ــــى كــيــفــيــة  ــة إلــ ــافــ ــتــــحــــويــــالت بــــاإلضــ والــ

معاملتهم من قبل أصحاب العمل. 

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

مؤشرات »رفاه العمال« تدحض االفتراءات ضد قطر

¶ معهد البحوث خالل إعالن تفاصيل المسح
الخبراء  بناء على نتائج ورشــة عمل 
الــبــحــوث  قـــام بتنظيمها مــعــهــد  الــتــي 
االجتماعية واالقتصادية املسحية في 
2016، تم إعداد استمارة املسح والتي 
املتغيرات  كانت األســاس في اختيار 
املــؤشــر، بعد  إنــشــاء  املستخدمة فــي 
البحوث  الباحثون في معهد  ذلك قام 
االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة املسحية 
 factor( الــعــامــلــي الــتــحــلــيــل  بـــإجـــراء 
بــهــدف  املـــســـح  لــبــيــانــات   )analysis
املتغيرات مالءمة والتي  تحديد أكثر 
شــكــلــت بــعــد ذلـــك األبـــعـــاد األســاســيــة 
لــلــمــؤشــر، وهـــي نــفــس الــطــريــقــة الــتــي 
ــرات املــعــروفــة  ــداد املــــؤشــ ــ يــتــم بــهــا إعــ
مــثــل مــؤشــر ثــقــة املــســتــهــلــك. يتكون 
املؤشر اإلجمالي من درجــات مركبة 

للمؤشرات الفرعية. 
ــثــــل إحـــــــــــدى أهـــــــــم تــــوصــــيــــات  ــمــ ــتــ تــ
الــســيــاســة فــي الــتــعــاون مــع الــجــهــات 
للمزيد مــن برامج  الــدولــة  فــي  املعنية 
بــشــأن حقوقهم،  لــلــعــمــال  الــتــوعــويــة 
البحوث االجتماعية  وسيقوم معهد 
 )SESRI( املــســحــيــة واالقــتــصــاديــة 
الــعــمــال  ــاه  بتنفيذ مــســح مــؤشــر رفــ
ــتــــداء مـــن الـــجـــولـــة الــثــانــيــة  ســنــويــا ابــ
لــلــمــســح فـــي مــايــو 2018، هــــذا وقــد 
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ املـــــســـــح األول  حــــــــدد 
ــاه  ــ ــر رفـ ــــي مــــؤشــ ــــوة فـ ــقـ ــ ــــاالت الـ ــــجـ مـ
التي  املــجــاالت  إلــى  العمال باإلضافة 
ــى تــحــســن، ولـــكـــن هــنــاك  ــ بــحــاجــة إل
حــاجــة إلـــى بــيــانــات إضــافــيــة لقياس 
االتــجــاهــات مــع مــرور الــوقــت. وتقوم 
وحدة السياسات في معهد البحوث 
االجتماعية واالقــتــصــاديــة املسحية 
بــــدور مــكــمــل لــلــشــق الــبــحــثــي، حيث 
املعهد  تــعــمــل عــلــى تحليل مــخــزون 
مـــن الــبــيــانــات املــســحــيــة مـــن منظور 
سياساتي معّمق مدّعم بمنهجيات 
ــة وبـــاملـــعـــرفـــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الــــعــــلــــوم االجــ
الوثيقة بالسياق املحلي. كما تطرح 
التحاليل والــرؤي  السياسات  وحــدة 
ــبــيــانــات  الــســيــاســيــة املــبــنــيــة عـــلـــى ال
املــســحــيــة وغــيــرهــا الســتــخــدام قــادة 
الــــــــــرأي، واملــــســــؤولــــن الـــحـــكـــومـــيـــن، 
السياسات، والصحفين،  وصانعي 

والجمهور، واملجتمع الدولي.
ويــقــوم املعهد الـــذي تــم إنــشــاؤه عام 
أكاديمية  بــدراســات مسحية   ،2008
املواطنن واملقيمن في دولة  تشمل 
قطر عن طريق املقابالت الهاتفية أو 
لــوجــه، وقــد تمكن املعهد من  وجــهــا 
إنــتــاج مــجــمــوعــة غنية مــن الــبــيــانــات 
ــانــــة بــهــا  ــعــ ــتــ ــيـــة يـــمـــكـــن االســ املـــســـحـ
فـــي صــيــاغــة الـــســـيـــاســـات، وتــحــديــد 
ــات، والــتــخــطــيــط املــبــنــي على  ــويــ ــ األول
الـــبـــراهـــن فــــي الـــقـــطـــاع االجــتــمــاعــي 
والصحي واالقتصادي، كما تشمل 
مجاالت البحوث في املعهد دراسات 
التعليم، األدوار االجتماعية،  حـــول 
الــعــمــل، الــســيــاســة، التكامل  الــصــحــة، 
اإلقــلــيــمــي، ودراســــات فــي منهجيات 

البحوث املسحية.
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