
1

مقالة بحثية

الحماية  ر  تطوُّ في  قراءة  االستدامة:  وتعزيز  تطوير  في  القانون  دور 
القانونية للعمال في دولة قطر في ضوء تنظيم كأس العالم لكرة 

القدم 2022 1
ح�سن ح�سني الرباوي

اأ�ستاذ القانون املدين، كلية القانون، جامعة قطر

h-elbarrawy@qu.edu.qa

ملّخص
اأداة لتطوير اال�ستدامة وتعزيزه��ا، من خالل تنظيمه مل�ستجدات احلياة، حيث ميكن من خالل هذه  يعّد القانون 

الت�سريعات امل�ستحدثة حتقيق ا�ستدامة، ال يقت�سر اأثرها على مواجهة امل�ستجدات الراهنة، اإمنا تعمل على ترك اإرٍث 

جانب، وقد واكب ذلك  جيال القادمة. ولقد كان لفوز قطر بتنظيم كاأ�س العامل اأثره يف ا�ستقدام اآالف العمال االأ م�ستمرٍّ لالأ

جانب باحلماية القانونية يف دولة قطر، مما انعك�س على الت�سريع القطري يف جماالت  احلديث عن مدى متتع العمال االأ

عدة، من بينها تطّور احلماية القانونية يف جمال حقوق العمال. وقد �سعت الدرا�سة اإىل ر�سد مالمحه من خالل مبحثني 

ول لتطوُّر احلماية القانونية يف مرحلة ما قبل اإبرام العقد بني العامل وربِّ العمل، واملبحث  �س املبحث االأ رئي�سيني، ُخ�سِّ

الثاين مت فيه درا�سة تطوُّر احلماية القانونية يف مرحلة تنفيذ عقد العمل. ففي مرحلة ما قبل اإبرام العقد، ظهرت مالمح 

التطوُّر وفقا للقواعد العامة من خالل فر�س التزام على عاتق �ساحب العمل باالإدالء بالبيانات قبل التعاقد، كما بدت 

هذه املالمح وفقا للقواعد اخلا�سة بقانون العمل من خالل تنظيم مكاتب اال�ستقدام، اأما يف مرحلة تنفيذ العقد، فقد 

مّت ا�ستعرا�س مالمح التطوُّر يف اأكرث من جمال، حيث مّت بحث تطوُّر احلماية يف جمال ال�سحة، وفى جمال احلماية 

ن�سان، وذلك من خالل �سرح ن�سو�س قانون  جر، واأخرًيا يف جمال حماية حقوق االإ االجتماعية، وفى جمال حماية االأ

العمل القطري وحتليلها، والقرارات الوزارية املتعاقبة التى �سدرت تنفيذا له، وكذلك الت�سريعات ذات ال�سلة، كالقانون 

رقم 12 ل�سنة 2015 ب�ساأن تنظيم دخول الوافدين وخروجهم.

ن�سان جر، احلماية االجتماعية، احلماية ال�سحية، حقوق االإ الكلمات المفتاحية: حقوق العّمال، �ساحب العمل، االأ
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Abstract
The law is a tool for the development and promotion of sustainability through its organization of the 
latest developments in life. These new legislative enactments can achieve sustainability not only to 
confront the current developments, but also to leave a legacy for future generations. Qatar’s success 
in organizing the World Cup has had an impact on bringing in thousands of foreign workers besides 
the extent to which foreign workers enjoy legal protection in Qatar.

This study examined the development of legal protection in the field of workers’ rights. The study 
sought to monitor the development of the legal protection of workers’ rights through two main topics. 
The first section deals with the development of legal protection in the period prior to the conclusion 
of the employment contract between the worker and his employer, and the second section examines 
the evolution of legal protection in the implementation phase of labor contract.

In the pre-contract phase, the development features appeared in accordance with the general 
rules by imposing an obligation on the employer to make statements prior to the contract, in 
accordance with the rules of the Labor Law regarding the organization of recruitment agencies. 
Many development aspects in various fields have been discussed during the implementation phase of 
the contract – the field of health, social protection of wages, and protection of human rights. This 
has been achieved through the explanation and analysis of the provisions of the Qatari Labor Law and 
successive issued ministerial decisions as well as legislation No. 21 of 2015 on regulating the entry 
and exit of expatriates. 

Keywords: Labor rights; Employer; Remuneration; Social protection; Health protection; Human rights

1- This research is funded by the Qatar National Research Fund under the NPRP 8-999-5-136. 

OPEN ACCESS
Submitted: 12 June 2017 
Accepted: 28 October 2017

 Creative الو�شول احلر ووفًقا ل�شروط  البحثية بوا�شطة  املقالة  دار ن�شر جامعة قطر. مت ن�شر هذه  املرخ�ص لها:  الببراوي، اجلهة   ،2019 ©

Commons Attribution license CC BY 4.0. هذه الرخ�شة تتيح حرية اإعادة التوزيع، التعديل، التغيري، واال�شتقاق من العمل، �شواء اأكان 

الأغرا�ص جتارية اأو غري جتارية، طاملا ين�شب العمل االأ�شلي للموؤلفني.

ر احلماية القانونية للعمال يف دولة قطر يف �شوء تنظيم كاأ�ص  لالقتبا�ص: الراوي ح. ح.، »دور القانون يف تطوير وتعزيز اال�شتدامة: قراءة يف تطوُّ

العامل لكرة القدم 2022«، املجلة الدولية للقانون، املجلد 2018، العدد 2&3



3

مقّدمة

ُت�سن الت�سريعات تلبية الحتياجات اجتماعية معينة، وقدمًيا كانت املجتمعات االإن�سانية جتد �سعوبة يف قبول اأنظمة قانونية 

مغايرة لنظامها ومطّبقة يف جمتمعات، اأو دول اأخرى، وي�سل االأمر اأحياًنا اإىل حد رف�س كل ما هو جديد بدعوى احلفاظ 

على الهوية والتم�سك بالذاتية. بيد اأن هذه النظرة باطنها فيه الرحمة، وظاهرها من قبله العذاب، فتلك املجتمعات ترف�س 

ة اأن اجلديد عادة ما يطلبها اأن  كل ما هو جديد ا�ستكانة وتكا�سًال، اأكرث منه مت�سًكا بالهوية، وحفاًظا على اخل�سو�سية، خا�سّ

تنف�س عن نف�سها غبار الك�سل، واأن تنه�س، وتعمل، وجتد حتى تكون ع�سًوا فاعًال يف املجتمعات احلديثة، التي ال يكون ال�سبق 

فيها اإال لالأمم املتقدمة العاملة. ونتيجة للتطوُّر احلادث للمجتمعات االإن�سانية احلالية، وانفتاح الدول على املجال الدويل على 

ع الوطني اأن يوجه ب�سره �سوب االأنظمة القانونية املختلفة، ير�سد ما اأ�سابها من  خمتلف ال�سعد، فقد اأ�سحى لزاًما على امل�سرِّ

م�ستجدات وما حلقها من تغيريات، بيد اأن عليه اأال يوىّل وجهه �سطر االأنظمة القانونية املقارنة فح�سب، واإمنا عليه اأن ينظر 

اإىل جمتمعه وما يحتاج اإليه وما يتالءم معه، حتى ياأتي الت�سريع من�سجًما مع متطلبات املجتمع، ومتوافًقا مع م�ستجدات االأنظمة 

القانونية احلديثة. 

واأن ينظر اإىل كل امل�ستجدات التي حتدث على ال�ساحة الدولية متى كان من �ساأنها اأن توؤّثر ب�سكل، اأو باآخر يف جمتمعه، وتعّد 

االأحداث الريا�سية العاملية من االأمور التي يتعني العناية بها، نظًرا ملا متثله من اأهمية للمجتمعات االإن�سانية ريا�سيًّا واقت�ساديًّا. 

ويعدُّ تنظيم كاأ�س العامل من االأحداث الريا�سية املهمة، بل واال�ستثنائية التي تقام كل اأربع �سنوات، ويتناف�س على تنظيمها عدد 

كبري من الدول، وتتطلب ا�ست�سافتها القيام بالعديد من االإ�سالحات يف املجال االقت�سادي والقانوين. 

وتعد دولة قطر اأول دولة يف منطقة ال�سرق االأو�سط تفوز بحق تنظيم كاأ�س العامل 2022؛ لذا عملت على تهيئة البنية 

الت�سريعية الوطنية من اأجل حتقيق متطلبات النه�سة التنموية و�سرورات خلق اإرث ملمو�س لالأجيال القادمة. ولعل من اأهم 

االإ�سالحات الت�سريعية، ما قامت به دولة قطر يف جمال االرتقاء بو�سع العمال وتع�سيد حمايتهم على ال�سعيد القانوين.

مشكلة البحث

منذ اإعالن فوز قطر با�ست�سافة نهائيات كاأ�س العامل لكرة القدم 2022، بداأت اأْعني الدول واملنظمات الدولية تنظر وتر�سد 

ما يدور داخل هذه الدولة، التي �سوف تنظم اأول بطولة عاملية يف منطقة ال�سرق االأو�سط. وملا كان هذا التنظيم ي�ستلزم وجود 

بنية حتتية حديثة، ومالعب ريا�سية عديدة، فقد �سرعت دولة قطر يف اإقامة العديد من امل�سروعات لتحقيق تلك املتطلبات، 

وا�ستلزم ذلك ا�ستقدام العديد من العمال من خمتلف دول العامل للقيام بتلك امل�سروعات، وبداأت بع�س املنظمات الدولية، 

وعدد من الدول، تتناول ق�سية حقوق العمال االأجانب، ومدى متتع العاملني منهم يف م�سروعات كاأ�س العامل باحلماية القانونية. 

ومن جانبها ما فتئت دولة قطر اأن تثبت يف كافة املحافل الدولية اأن ثمة اإ�سالحات ت�سريعية يف جمال حماية حقوق العمال، واأنها 

تلتزم باملعايري الدولية فيما يتعلق بحماية حقوق العمال االأجانب على اأرا�سيها. من هذا املنطلق اأثريت جملة من الت�ساوؤالت هي:

هل هناك اإ�سالحات ت�سريعية يف جمال حماية حقوق العمال يف دولة قطر؟ 

هل هذه االإ�سالحات الت�سريعية حتّقق احلماية الالزمة؟ 

هل هذه االإ�سالحات الت�سريعية تّتفق واملعايرَي الدوليَة املطلوبَة؟ 

ومتّثل تلك الت�ساوؤالت �سلب م�سكلة هذا البحث التي تناولها بالدرا�سة والتحليل العلميني. 
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منهج البحث

اقت�ست طبيعة املو�سوع اتباع اأكرث من منهج لدرا�سته، حيث �سيتم اتباع املنهج اال�ستنباطي لتحليل وتقييم الن�سو�س 

20041، وكذلك قانون 21 ل�سنة 2015 بتنظيم دخول وخروج 
القانونية الواردة يف قانون العمل القطري احلايل رقم 14 ل�سنة 

، وكذلك القرارات الوزارية املتعاقبة ذات ال�سلة مبجال حماية حقوق العمال، لبيان ما لها وما عليها، كما 
2
الوافدين واإقامتهم

�سيتم اتباع املنهج املقارن من خالل مقارنة ما ت�سمنه الت�سريع القطري، �سواء يف قانون العمل، اأو القرارات الوزارية مع ما 

ة دولة االإمارات العربية  نظمته االتفاقيات الدولية ذات ال�سلة، وكذلك بع�س الت�سريعات العربية يف منطقة اخلليج، وخا�سّ

املتحدة، ودولة الكويت، واململكة العربية ال�سعودية؛ بغية الوقوف على بيان مدى اتفاق، اأو اختالف التنظيم القانوين القطري 

مع االتفاقيات الدولية والت�سريعات املقارنة، و�سوال اإىل تقدمي اقرتاحات لبع�س اأوجه النق�س يف الت�سريع القطري يف جمال 

تع�سيد احلماية القانونية حلقوق العمال.

خطة البحث 

�س املبحث االأول لبحث  تناولت الدرا�سة تطوُّر احلماية القانونية حلقوق العمال يف قط�ر من خالل مبحثني رئي�سيني، ُخ�سِّ

تطوُّر احلماية القانونية يف مرحلة ما قبل اإبرام عقد العمل بني العامل و�ساحب العمل، واملبحث الثاين تناول تطوُّر احلماية 

القانونية يف مرحلة تنفيذ عقد العمل، وعليه تكون خطة البحث على النحو التايل: 

املبحث االأول: تطوُّر احلماية القانونية يف مرحلة ما قبل اإبرام عقد العمل.

املبحث الثاين: تطوُّر احلماية القانونية يف مرحلة تنفيذ العقد. 

ر الحماية القانونية للعمال في مرحلة ما قبل إبرام عقد العمل المبحث األول : تطوُّ

تمهيد

تعّد مرحلة اإبرام العقد مرحلًة يف غاية االأهمية لطريف العقد، وتفر�س القواعد العاّمة يف اإبرام العقود على الطرفني يف هذه 

املرحلة جملًة من االلتزامات، تتفاوت وتختلف باختالف طبيعة العقد املزمع اإبرامه، بيد اأن هذه االلتزاماِت جميَعها ت�سعى اإىل 

ا وم�ستنرًيا، واأن جترى مرحلة املفاو�سات بينهما على اأ�سا�س ح�سن  اأن يكون ر�سى الطرفني املْقدمني على التعاقد كامًال وحرًّ

النية، وما يوجبه ذلك من االلتزام باالإدالء قبل التعاقدي بالبيانات الالزم للطرف االآخر اأن يعلم بها، وعقد العمل، واإن كان 

يخ�سع يف جل قواعده للقواعد العاّمة املنظمة الإبرام العقود ب�سفة عاّمة، اإال اأنه يتميز ببع�س اخل�سو�سية النابعة من طبيعة 

قانون العمل وكونه قانوًنا حامًيا لكافة االأطراف، من �سمن اأهدافه حماية العامل يف اأكرث من مو�سع، بالنظر اإىل اأنه الطرف 

ال�سعيف؛ لذلك جند الت�سريعات املقارنة حتر�س على توفري �سمانات حلماية العامل يف مرحلة ما قبل اإبرام العقد. ونتناول يف 

هذا املبحث نوعني من ال�سمانات من خالل تق�سيمه اإىل املطلبني التاليني: 

املطلب االأول: �سمانات حماية العامل يف مرحلة اإبرام عقد العمل وفًقا للقواعد العاّمة.

ة بعقد العمل.  املطلب الثاين: �سمانات حماية العامل يف مرحلة اإبرام العقد وفًقا للقواعد اخلا�سّ

1- اجلريدة الر�شمية، العدد 9، تاريخ الن�شر 2004/07/06 املوافق 1425/05/19 هجري، �ص 229. واجلدير بالذكر اأن اأول قانون للعمل يف قطر هو 

القانون رقم 3 ل�شنة 1962.

2- اجلريدة الر�شمية، العدد 19، تاريخ الن�شر 2015/12/13 املوافق 1437/03/02 هجري، �ص 3.
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b المطلب األول : ضمانات حماية العامل في مرحلة إبرام عقد العمل وفًقا للقواعد العاّمة

اللتزام بالإعالم قبل التعاقدي

تفر�س القواعد العاّمة على �ساحب العمل التزاًما باإعالم العامل بكل البيانات واملعلومات التي يحتاج اإليها يف مرحلة 

ى حٌر م�ستنرٌي كامٌل، بحيث يتعاقد وهو على دراية بكل ظروف ومالب�سات عقد  اإبرام العقد، بغية اأن يكون لدى العامل ر�سً

العمل املزمع اإبرامه. وبحث هذا االلتزام يقت�سي بيان اأ�سا�سه وم�سمونه.

l اأواًل: اأ�شا�ص التزام �شاحب العمل باالإعالم قبل التعاقدي

يلتزم �ساحب العمل بجملة من االلتزامات يف مواجهة العامل، وجتد اأغلب هذه االلتزامات م�سدرها يف ن�سو�س 

قانون العمل، بيد اأن طائفة اأخرى من االلتزامات جتد اأ�سا�سها يف القواعد العاّمة املنظمة للعقود، ومن بينها عقد 

العمل، فهي التزامات تنبع من عقد العمل ذاته، ولعل من اأهم واأب��رز االلتزامات التي ت�ستند اإىل هذه القواعد 

العاّمة، التزام �ساحب العمل بح�سن النية يف تنفيذه عقده مع العامل، بيد اأن ح�سن النية ال يقت�سر على مرحلة 

، حيث يذهب جانب من الفقه اإىل اأنه يجب اأن ن�سّمن نظرية االلتزامات 
1
تنفيذ العقد بل ي�سمل كذلك مرحلة اإبرامه

ة اإذا ات�سفت هذه القواعد بالعمومية، والقت قبوال من اأفراد  عدًدا من القواعد االأخالقية، واأن نحرتمها، خا�سّ

 .
3
. ففي مواجهة مبداأ �سلطان االإرادة، يكون من ال�سروري، على املتعاقدين، احرتام القواعد االأخالقية

2
املجتمع

. فح�سن النية قبل التعاقدي
4
 ومن هذه القواعد االأخالقية االلتزام باالأمانة يف العالقة بني �ساحب العمل والعامل

اإيجابيًّا على �ساحب العمل باالأمانة يف عالقته مع  )La Bonne Foi Précontractuelle( يفر�س التزاًما 

. واإن كان ال يوجد من ينازع يف وجود هذا الواجب يف مرحلة تنفيذ العقد، اإال اأنه اأ�سحى من �سمن الواجبات 
5
العامل

ة بعد التعديالت االأخرية للقانون املدين الفرن�سي يف 10 فرباير  التي يتعني االلتزام بها يف مرحلة اإبرام العقد، خا�سّ

2016، حيث ت�ستلزم املادة 1104 اأن يتم التفاو�س على العقود واإبرامها وتنفيذها بح�سن نية، واعتربت املادة املذكورة 

. وال يقت�سر هذا الواجب يف هذه املرحلة على عدم اإيقاع املتعاقد يف غلط، واإمنا يتعني 
6
اأن هذا الن�س من النظام العام

 .
7
اتخاذ موقف من �ساأنه اأن ي�ساعد املتعاقد االآخر على حتديد موقفه من التعاقد حتديًدا دقيًقا

وبدايات فر�س هذا االلتزام كان على املهنيني ب�سفة عاّمة، ويقودنا ذلك اإىل القول باأنه يتعني على �ساحب العمل 

. لكن وبالنظر 
8
القيام ببع�س االلتزامات، التي ت�سعى اإىل حتقيق الهدف الذي ي�سعى اإليه املتعاقد االآخر وهو العامل

1- علي ح�شني جنيدة، الوايف يف قانون العمل القطري، )2017(، اإ�شدارات كلية القانون- جامعة قطر، �ص 312 وما بعدها. 

2- Jacques Ghestin, La notion d’erreur dans Le droit positif actuel, L.G.D.J, 1963, no. 192 et s.

3- Georges Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, 3e éd., L.G.D.J, 1935, p. 6.

4- Philippe Brunswick, "Reconnaissance du devoir de loyauté en tant que norme générale de comportement. Les apports en droit 

interne", Cahiers de droit de l’entreprise, n°1, Janvier 2016, dossier 8.

5- Yves Boyer, L’obligation de renseignements dans la formation du contrat, Presse Universitaires d’Aix-Marseille, no. 15, p. 28.

6- Article 1104 modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016- art. 2.

"Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public".

7- François Terré, Philippe Simler et Yves Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 1999, 7e éd., p. 43.

8- O. Domenach Lacour, L’information du Consommateur, thèse Lyon 1978, p. 509.
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، حيث يرى الفقه 
1
اإىل اأن ح�سن النية فكرة اأخالقية نفذت اإىل عامل القانون، ي�سعب و�سع تعريف جامع مانع لها

 و�سرف 
5
 والتعاون

4
 والثقة

3
 وال�سدق واالإخال�س

2
يف فرن�سا وم�سر اأن حل�سن النية له مظاهر متعددة، ت�سمل االأمانة

. فاالأمانة هي اأحد مظاهر ح�سن النية، ولذلك يرى البع�س اأن ح�سن النية االإيجابي هو االأمانة، وهي مطلوبة، 
6
التعامل

؛ لذلك نرى اأنه ميكن ترجمة التزام �ساحب العمل بح�سن النية يف مرحلة 
7
يف مرحلة اإبرام العقد، ويف مرحلة تنفيذه

.
8
ا م�ستنرًيا اإبرام العقد بالتزامه باالإدالء قبل التعاقدي بكل املعلومات التي يكون العامل بحاجة اإليها ليكون ر�ساًء حًرّ

وي�ستند االلتزام باالإدالء بالبيانات قبل التعاقدي اإىل املركز املتميز الذي يتميز به �ساحب العمل يف مواجهة العامل، 

هذا الو�سع غري املتكافئ، ال ميكن قبوله يف اإطار منظومة الر�سا التي يتعني اأن ُترَبم العقود جميُعها حتت مظلتها، 

، حيث ال يتم التاأكد مما اإذا كان ر�ساوؤه عن حرية واختيار، من عدمه،  وهو ما ال يتحقق بالن�سبة اإىل العامل ب�سكل تامٍّ

ع يطالب العامل باأن يكون اأميًنا مع �ساحب العمل، ف�سوء نية االأول يواجه دائًما بجزاء قد ي�سل  ومع ذلك فاإن امل�سرِّ

اإىل ف�سله من العمل؛ لذلك ات�سع نطاق الن�سال من اأجل حماية العامل يف مواجهة عدم امل�ساواة مع �ساحب العمل، 

فالنق�س يف املعرفة لدى العامل يف عالقته ب�ساحب العمل، اأدى اإىل وجوب اأن تكون هناك حماية لالأول يف مواجهة 

االأخري، ولهذا تعددت االآليات القانونية التي ا�ستخدمت من اأجل حماية م�سالح العمال، ومن بني هذه االآليات، وجوب 

.
9
اإعالم العامل يف مرحلة اإبرام العقد بكل البيانات واملعلومات الالزمة لتكوين ر�ساٍء حرٍّ وم�ستنرٍي

ع مل ي�شع تعريًفا حل�شن النية، لذلك حاول  1- وعلى الرغم من كرثة الن�شو�ص الت�شريعية التي تتناول اأثر ح�شن النية يف املعامالت املدنية، فاإن امل�شرِّ

الفقه من جانبه اأن ي�شع تعريًفا لها.

 وينطلق الفقه من فر�شية �شعوبة و�شع تعريف جامع مانع حل�شن النية، ويعلل ذلك باالأ�شباب التالية: 

 1- اأن ح�شن النية فكرة اأخالقية نفذت اإىل القانون واختلطت به، حيث يرى العميد RIPERT اأن ح�شن النية هو اأحد الو�شائل التي ا�شتخدمها 

ع والق�شاء الإدخال القواعد االأخالقية اإىل املجال القانوين، ونظًرا الختالف وحدة القيا�ص يف القانون عنها يف االأخالق، فاإنه ي�شعب و�شع  امل�شرِّ

مقيا�ص لتقدير ح�شن النية. راجع:  

Georges Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, 3e éd., L.G.D.J, 1935, no. 157.

والغلط واخلطاأ، وكلها  لها، كفكرة اجلهل  املال�شقة  االأخببرى  القانونية  واالأفكار  املفاهيم  بالعديد من  النية فكرة تختلط  اأن ح�شن   -2  

عنا�شر تنبع من داخل االإن�شان؛ ومن ثم ي�شعب تقديرها، وهذا من �شاأنه اأن يوجد �شعوبة يف تعريف ح�شن النية.

ع االآثار التي ترتتب على ح�شن النية، على ح�شب جمال تطبيقها؛ ما من �شاأنه اأن يوِجد �شعوبة حقيقية يف و�شع تعريف  د وتنوُّ  3- تعدُّ

من�شبط، فح�شن النية يف جمال تنفيذ العقود له معًنى خمتلف، عن ح�شن النية يف جمال اكت�شاب احلقوق، وهكذا، فح�شن النية ذو 

طبيعة مرنة، يت�شكل وفًقا لكلِّ حالة على حدة. 

انظبر يف ذلك: 

Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats, Dalloz, 2001, p.130 et s. 

Bernard Bossu, «Manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail”, La Semaine Juridique Social, n° 38, 19 

Septembre 2006, 1727.

2- François Terré, Philippe Simler et Yves Lequette, Les obligations, Dalloz, 1999, no. 415.

3- Y. Boyer, Op. Cit., no. 15.

4- J. Alisse, Op. Cit., p. 54 et s.

5- Jacques Mestre, D’une exigence de bonne foi à un esprit de collaboration, Rev. Tri. Dr. Civil, 1986, p. 100 et s. Yves Picod, 

L’obligation de coopération dans l’exécution du contrat, JCP, 1988, éd. G., 3318.

6- عبدالفتاح عبد الباقي، نظرية العقد والإرادة املنفردة، )1984(، درا�شة معّمقة ومقارنة بالفقه االإ�شالمي، �ص 605، فقرة 308. 

7- R. Vouin, La bonne foi, notion et rôle actuels en droit privé français, th. Paris, 1939, p. 34.

8- Danielle Corrignan-Carsan, Loyauté et droit du travail, Mélanges en l’honneur de Henry Blaise, Economica, 1995.

انظبر يف الفقه العربي: حمدي عبدالرحمن و حممد يحي مطر، قانون العمل، )الدار اجلامعية، 1987(، �ص 210.

9- A. Teissier, La loyauté dans les relations individuelles de Travail, thèse, Paris 11, 1997, p. 15 et s.
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كما اأنه ميكن اال�ستناد اإىل فكرة النظام القانوين، للقول بوجود التزام على عاتق �ساحب العمل باإعالم العامل قبل 

التعاقدي، هذا النظام القانوين يتمثل يف حماية العمال، ففكرة العقدية لي�ست وحدها التي حتكم اآثار العالقة بني 

العامل و�ساحب العمل وحتددها، اإمنا ثمة اأفكار اأخرى ت�سهم يف حكم هذه االآثار وحتديدها، من ذلك فكرة النظام 

.
1
ة يف الفقه االأملاين القانوين، بل يرى البع�س اأن هذه الفكرة االأخرية بلغت من االأهمية ما يفوق فكرة العقد ذاتها خا�سّ

l ثانيا: م�شمون التزام �شاحب العمل باالإعالم قبل التعاقدي 

ي�سعى االلتزام باالإعالم قبل التعاقدي امللقى على عاتق �ساحب العمل يف مرحلة اإبرام العقد، اإىل تكوين ر�ساء حر 

م�ستنري كامل لدى العامل، بحيث يقدم على التعاقد وهو على بينة ودراية تامة بكل مكونات عقد العمل ومالب�ساته، 

وميكن لنا ا�ستجالء م�سمون االلتزام باالإعالم قبل التعاقدي من خالل ن�سو�س قانون العمل القطري والقرارات 

الوزارية التي �سدرت تنفيًذا له، يظهر ذلك جليًّا من خالل ن�س الفقرة الثالثة من املادة 17 من قرار وزير �سوؤون 

اخلدمة املدنية واالإ�سكان رقم 8 ل�سنة 2005 ب�ساأن تنظيم �سروط واإجراءات الرتخي�س با�ستقدام عمال من اخلارج 

�س له االلتزام بالتعليمات التي ت�سدرها الوزارة واجلهات املعنية  ، حيث تن�سُّ على اأنه: "على املرخَّ
2
حل�ساب الغري

االأخرى يف جمال ا�ستقدام العمال من اخلارج، ويجب عليه بوجه خا�سٍّ القيام مبا يلي:

1- الوقوف على كّل تغيري يطراأ على �سيا�سة العمل يف الدولة القادم منها العمالة.

ٍق من اإدارة العمل، وفًقا للنموذج رقم 5 املرفق بهذا القرار. 2- حترير عقد ا�ستقدام بني املكتب و�ساحب العمل، م�سدَّ

3- يلتزم املكتب بتزويد العامل املطلوب بن�سخة من �سروط العمل موقعة من �ساحب العمل، ويجب اأن تت�سمن هذه ال�سروط:

) اأ ( نوع العمل املتفق عليه وطبيعته.

)ب( نوع عقد العمل من حيث كونه حمدد املدة، اأو غري حمدد املدة، ومدة االإخطار املتفق عليها.

)ج�( قيمة االأجر الذي قبل به العامل.

) د ( اأية �سروط اأخرى يتفق عليها �ساحب العمل ب�سرط اأال تكون خمالفة للقانون، اإال اإذا كانت اأكرث فائدة للعامل. 

فالن�س املتقدم يفر�س جملة من االلتزامات على مكاتب ا�ستقدام العمل، عليها القيام بها جتاه العامل قبل ا�ستقدامه، 

وت�سعى هذه الطائفة من االلتزامات يف جملتها اإىل اإعالم العامل بكل ما يت�سل بظروف التعاقد، وعليه فاإن م�سمون 

االلتزام باالإعالم قبل التعاقدي ي�سمل: 

1- م�سمون العمل الذي �سيقوم به العامل: ويعّد حتديد م�سمون العمل يف غاية االأهمية، حيث مينح القانون ل�ساحب 

العمل احلق يف تنظيم العمل داخل من�ساأته، مبا له من �سلطة االإ�سراف والرقابة على العامل، وقد يقت�سى هذا 

، وعندئذ تثار 
3
التنظيم يف ظروف معينة اأن يكلف �ساحب العمل العامل بعمل خمتلف عن العمل الذي يقوم به

م�ساألة م�سمون العمل املكلَّف به العامل اأ�سا�ًسا يف عقد العمل، للنظر فيما اإذا كان العمل اجلديد يختلف عن ما مت 

االتفاق عليه اختالًفا جوهرًيّا من عدمه، حيث يكون ل�ساحب العمل اأن يكلف العامل بغري العمل املكلف به متى 

كان ال يختلف اختالفا جوهريًّا عن العمل املتفق عليه يف عقد العمل، بينما ال يجوز له ذلك اإذا كان العمل اجلديد 

يختلف اختالًفا جوهرًيّا عن العمل املتفق عليه يف عقد العمل. 

1- عبد الفتاح عبدالباقي، قانون العمل الكويتي، )مطبوعات جامعة الكويت(، درا�شة نقدية ت�شتهدف تطويره نحو االأف�شل، �ص 88. 

2- اجلريدة الر�شمية، العدد 10، تاريخ الن�شر 2005/08/30 املوافق 1426/07/25 هجري، �ص 1832.

3- اأحمد ح�شن الرعي، الوجيز يف القانون الجتماعي، )دار النه�شة العربية، 2001(، اجلزء االأول عقد العمل الفردي، �ص 266 وما بعدها.
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2- حتديد مكان العمل: يعّد مكان العمل بالن�سبة اإىل العامل يف غاية االأهمية؛ اإذ يتوقف عليه اأن يحّدد العامل ما اإذا كان 

�سي�ستقدم اأ�سرته معه من عدمه، كما يتوقف على حتديد مكان العمل قرار العامل بقبول التعاقد من عدمه يف �سوء 

معرفته ما اإذا كان مكان العمل يف املدينة، اأم يف املناطق النائية البعيدة عن العمران، وقد يوؤّثر ذلك على قرار العمل 

.
1
بقبول التعاقد باأجر خمف�س اإذا كان العمل يف املدينة، اأما اإذا كان يف منطقة نائية فقد ال يقبل التعاقد اإال باأجر مرتفع

3- اأجر العامل: يرتبط االأجر بالعمل ارتباط ال�سببية، ف�سبب قيام العامل بالعمل هو رغبته يف احل�سول على االأجر، 

و�سبب ا�ستحقاق االأجر هو قيام العامل بالعمل؛ لذلك تعّد م�ساألة علم العامل باالأجر من امل�سائل الهامة التي ينبغي 

اأن يكون على علم بها ودراية قبل التعاقد، وال يقت�سر علم العامل على االأجر فقط، بل ي�سمل االإعالم عنا�سر 

االأجر، مبعنى اأن يعلم العامل مقدار االأجر االأ�سا�سي الذي �سيح�سل عليه، وعليه اأن يعلم عنا�سر االأجر االأخرى، 

.
2
ة البدالت واملكافاآت واملنح وغريها من ما يوؤّثر يف قرار العامل بقبول التعاقد من عدمه خا�سّ

4- ا�سرتاطات ال�سحة وال�سالمة املهنية: يقع على �ساحب العمل التزام باإعالم العامل با�سرتاطات ال�سحة وال�سالمة 

املهنية التي يتعني على العامل اأن يلتزم بها قبل البدء يف العمل، ويف اأثناء مرحلة اإبرام العقد وعند بدء العمل يف 

، واإذا كان القانون يفر�س هذا االلتزام على عاتق �ساحب العمل قبل بدء العمل، مما يفهم منه اأنه لن يثار اإال 
3
املن�ساأة

يف مرحلة تنفيذ العقد وبعد اإبرامه، اإال اأننا نرى اأن �ساحب العمل يلتزم باإعالم العامل با�سرتاطات ال�سحة وال�سالمة 

املهنية يف مرحلة اإبرام العقد؛ نظًرا الأهمية هذا االلتزام يف احلفاظ على �سحة العامل و�سالمة املن�ساأة. لذلك فاإننا 

ع االإماراتي حيث ن�س على هذا االلتزام  جند من الت�سريعات العربية من ن�س على هذا االلتزام �سراحة، كامل�سرِّ

يف املادة 98 من قانون العمل: "على �ساحب العمل، اأو من ينوب عنه اأن ُيْعلم العامل عند ا�ستخدامه مبخاطر مهنته 

وو�سائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وعليه اأن يل�سق تعليمات خطية مف�سلة بهذا ال�ساأن يف اأمكنة العمل". اأما على 

ع الفرن�سي على هذا االلتزام يف املادة Article L4141-1 من قانون  م�ستوى الت�سريعات االأجنبية فقد ن�س امل�سرِّ

.
4
ة مبخاطر ال�سحة وال�سالمة املهنية، وطرق مواجهتها العمل الفرن�سي، حيث يتعني اإعالم العامل باملعلومات اخلا�سّ

5- كافة احلقوق التي مينحها عقد العمل للعامل: يتعني على �ساحب العمل اأن ُيْعلم العامل بكافة حقوقه النا�سئة عن 

 .
5
ر العامل باأنواع االإجازات املمنوحة له، و�سروط ا�ستحقاقها وتوقيت القيام بها عقد العمل، كاالإجازات، واأن يب�سِّ

6- كافة االلتزامات التي يلتزم بها العامل: يجب على �ساحب العمل اأن يعلم العامل بكل االلتزامات التي يتعني عليه اأن 

 .
6
ة تلك االلتزامات التي ي�سّمنها �ساحب العمل عقد العمل، كالتزام العامل بعدم مناف�سة العامل االآخر يقوم بها، خا�سّ

ة ما جاء يف االتفاقية رقم 94 ال�سادرة عن  وميكننا القول باأن القانون القطري جاء متفًقا مع املعايري الدولية، خا�سّ

موؤمتر العمل الدويل ب�ساأن �سروط العمل يف العقود العاّمة 1990، حيث يجب اإطالع كافة املعنيني بالعقد على ما 

ت�سمّنه من بيانات.

1- Michel Miné et Daniel Marchand, Le droit du travail en pratique, 23e édition, Eyrolles, 2011, p. 204.

2- حممد ح�شني من�شور، قانون العمل يف م�صر ولبنان، )دار النه�شة العربية للطباعة والن�شر، بريوت، 1995( �ص 164 وما بعدها.

3- Michel Miné et Daniel Marchand, Op. Cit., p. 319 et s.

4- Article L4141-1 «L’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et 

les mesures prises pour y remédier. Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent 

faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’éta-
blissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier”.

5- François Duquesne, Congés Payés, Droits et exercice, JurisClasseur Travail Traité, Fasc. 23-10, no. 1 et s.

6- ع�شام اأنور �شليم، قانون العمل، )2002(، من�شاأة املعارف، �ص 494 وما بعدها. 



9

b المطلب الثاني : ضمانات حماية العامل في مرحلة إبرام العقد وفًقا للقواعد الخاّصة بعقد العمل

تمهيد

تتميز منطقة اخلليج العربي باأنها مق�سٌد للعمالة الوافدة من �ستى بقاع العامل، فالعمال ياأتون للعمل يف قطر، اأو اأية دولة 

خليجية اأخرى من كافة مناطق العامل، وهم ياأتون من بالد خمتلفة وثقافات متباينة، ومن ثم يتعني �سبط عملية تنظيم 

دخول هوؤالء العمال، حتى ال ينفذ اإىل داخل البالد من هو غري موؤهل للعمل، وحماية للعمال اأنف�سهم من اال�ستغالل 

من قبل بع�س �سعاف النفو�س. لذلك فر�ست قوانني العمل يف قطر وبع�س دول اخلليج جملة من االلتزامات يف مرحلة 

ا�ستقدام العامل وقبل بدء �سريان العمل، تهدف اإىل تنظيم اإجراءات دخول العمالة الوافدة، ومن ناحية اأخرى ت�سعى اإىل 

حماية العامل الوافد نف�سه، وذلك من خالل تنظيم عمل مكاتب ا�ستقدام العمال. ويعد هذا التنظيم متوافًقا مع املعايري 

ة، ال�سادرة عن منظمة  ة بوكاالت اال�ستخدام اخلا�سّ الدولية؛ اإذ توجد على امل�ستوى الدويل االتفاقية رقم 181 اخلا�سّ

العمل الدولية عام 1997. 

ويف �سوء ذلك نق�ّسم هذا املطلب اإىل فرعني على النحو التايل: 

الفرع االأول: تنظيم مكاتب ا�ستقدام العمال.

الفرع الثاين: حماية العامل يف مرحلة اال�ستقدام. 

l الفرع األول: تنظيم مكاتب استقدام العمال

تتفق غالبية الدول على اأن اأولوية العمل تكون لالأيدي العاملة الوطنية، لذلك ت�سع ال�سوابط وال�سروط التي تنظم عمل 

. وتتفاوت دول منطقة اخلليج العربي يف اآليات تنظيم عمل االأجانب، فالبع�س منها يعهد جلهة 
1
االأجانب على اأرا�سيها

ة، وو�سع  ع القطري فقد عهد بهذه املهمة اإىل مكاتب ا�ستقدام خا�سّ االإدارة بتنظيم ا�ستقدام العمالة الوافدة. اأما امل�سرِّ

من ال�سوابط وال�سروط ما ي�سمن به اأن ت�ستقدم هذه املكاتب العمالة وفًقا لل�سوابط وال�سروط التي حتّددها الدولة؛ 

ع القطري يف املادة 23 من قانون العمل ا�ستخدام العمال غري القطريني اإال بعد موافقة االإدارة،  لذلك حظر امل�سرِّ

وح�سولهم على ترخي�س بالعمل يف الدولة، وفًقا للقواعد واالإجراءات التي تقررها الوزارة. وحدد الن�س ال�سروط التي 

يتعني توافرها ملنح ترخي�س العمل لغري القطريني، حيث ا�سرتط لذلك عدم وجود عامل قطري مقيَّد يف �سجالت 

ٍل الأداء العمل املطلوب الرتخي�س له، واأن يكون العامل الوافد حا�سًال على ترخي�س باالإقامة، والئًقا طبًيّا. االإدارة، موؤهَّ

ع القطري يف املادة 28 من قانون العمل حق ا�ستقدام عّمال من اخلارج على االأ�سخا�س املرخ�س لهم  وق�سر امل�سرِّ

. وتفعيًال لهذا الن�س �سدر قرار وزير �سوؤون اخلدمة املدنية واالإ�سكان رقم 8 ل�سنة 2005 ب�ساأن تنظيم �سروط 
2
بذلك

اإجراءات الرتخي�س با�ستقدام عمال من اخلارج حل�ساب الغري. 

وي�سرتط القرار املذكور جملة من ال�سروط فيمن يرغب يف ممار�سة ن�ساط ا�ستقدام عمال من اخلارج حل�ساب الغري، حيث 

ا، واأن ال يقلَّ عمره عن اإحدى وع�سرين �سنة ميالدية، واأن ال يكون قد �سبق احلكم  يجب يف طالب الرتخي�س اأن يكون قطرًيّ

1- حممود جمال الدين زكي، قانون العمل الكويتي 1971، )بدون نا�شر(، �ص 130. عبد الر�شول عبد الر�شا، الوجيز يف قانون العمل الكويتي، 

)مطبوعات جامعة الكويت، 1978(، �ص 116. 

2- ت�شمنت يف املادة 28 يف عجزها ا�شتثناًء، حيث ن�شت على اأنه: "وا�شتثناًء من ذلك يجوز ل�شاحب العمل، اأو من ينوب عنه، اأن ي�شتقدم عمااًل من اخلارج 

حل�شابه اخلا�ص، بعد احل�شول على موافقة االإدارة. وي�شمل ذلك اال�شتثناء )اأرباب املنازل( ودون ا�شرتاط احل�شول على موافقة االإدارة بالن�شبة اإليهم". 
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عليه يف جرمية خملة بال�سرف، اأو االأمانة ما مل يكن قد رّد اإليه اعتباره، واأن يكون له مكتب م�ستقل ميار�س فيه ن�ساطه، 

واأن يكون للمكتب مدير م�سئول متفرغ، �سواء كان هو طالب الرتخي�س، اأو من يعّينه لذلك، واأخرًيا اأن يقّدم كفالة م�سرفية 

.
1
مقدارها )250,000( مائتان وخم�سون األف رياٍل، �سادرة ل�سالح وزارة �سوؤون اخلدمة املدنية واالإ�سكان

وحددت املادة 16 من القرار اخت�سا�سات املكتب، بالقيام باالأعمال التالية:

ة بطلب ا�ستقدام عمال من اخلارج حل�سابهم، وقيدها يف ال�سجل املعد  1- تلّقي طلبات اأ�سحاب االأعمال اخلا�سّ

لذلك.

2- تزويد اأ�سحاب االأعمال باحتياجاتهم من االأيدي العاملة من اخلارج، طبًقا للموافقات الر�سمية ال�سادرة لهم من 

اجلهات املخت�سة يف الدولة.

3- اتخاذ االإجراءات الالزمة نحو ا�ستقدام العمال من اخلارج بال�سروط التي طلبها �ساحب العمل، واإنهاء اإجراءات 

ا�ستقدامهم اإىل الدولة.

4- اتخاذ االإجراءات الالزمة نيابة عن �ساحب العمل– اإذا فّو�سه بذلك – مع اجلهات احلكومية املعنية ذات ال�سلة 

بهذه االأن�سطة. 

ع يف املادة  ول�سمان اأن يكون عمل هذه املكاتب وفًقا لل�سوابط وال�سروط، التي حتددها اجلهات املخت�سة ا�ستلزم امل�سرِّ

34 من قانون العمل القطري، اأن يتم ا�ستقدام العمال حل�ساب الغري مبوجب عقد ا�ستقدام مكتوب بني املرخ�س له 

و�ساحب العمل، وذلك وفًقا لنموذج عقد اال�ستقدام الذي ي�سدر به قرار من الوزير.

وقد ت�سمن القرار الوزاري رقم 8 ل�سنة 2005 منوذج عقد ا�ستقدام عمال من اخلارج حل�ساب الغري.

ع القطري، �سواء يف قانون العمل، اأو يف القرارات الوزارية مع املعايري  وتتوافق هذه اال�سرتاطات التي و�سعها امل�سرِّ

ة 1997 على  الدولية؛ اإذ تن�س الفقرة الثانية من املادة الثالثة من االتفاقية رقم 181 ب�ساأن وكاالت اال�ستخدام اخلا�سّ

ة، وفًقا لنظام الرتاخي�س، اأو االعتماد، ما مل  د كل دولة ال�سروط التي تنظم عمل وكاالت اال�ستخدام اخلا�سّ اأنه: "حتدِّ

تكن هذه ال�سروط منظمة، اأو حمددة خالف ذلك مبوجب قوانني وممار�سات وطنية مالئمة".

l الفرع الثاني: حماية العامل في مرحلة االستقدام

ة وعاّمة، فتنظيم ا�ستقدام العمال يهدف  ع القطري عملية ا�ستقدام العمال بهدف حتقيق م�سالح خا�سّ نّظم امل�سرِّ

ة لفئة العمال مبا ي�سمح لهم باأن يكونوا على علم ودراية ببنود عقد العمل وظروف العمل  اإىل حتقيق م�سالح خا�سّ

ا ي�سعى تنظيم ا�ستقدام  قبل البدء فيه، ومبا يكفل عدم ا�ستغالل حاجتهم للعمل من قبل بع�س �سعاف النفو�س، واأي�سً

العمال اإىل حتقيق م�سالح عاّمة للمجتمع.

ة التي ي�شعى اإىل حتقيقها تنظيم ا�شتقدام العمال. اأواًل: امل�شالح اخلا�شّ

ع القطري منذ بداية مرحلة ا�ستقدام العامل اإىل حمايته من خالل اإعالمه مب�سمون العقد قبل البدء  ي�سعى امل�سرِّ

يف تنفيذه، لذلك فر�ست املادة 17 من القرار الوزاري رقم 8 ل�سنة 2005 ب�ساأن تنظيم مكاتب ا�ستقدام عمال من 

1- راجع املادة الثانية من القرار رقم 8 ل�شنة 2005 ب�شاأن تنظيم �شروط اإجراءات الرتخي�ص با�شتقدام عمال من اخلارج حل�شاب الغري. 
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اخلارج حل�ساب الغري على هذه املكاتب املرخ�س لها، تزويد العامل املطلوب بن�سخة من �سروط العمل موقعة من 

�ساحب العمل، ويجب اأن تت�سمن ال�سروط التالية:

) اأ (  نوع العمل املتفق عليه وطبيعته.

)ب(  نوع عقد العمل من حيث كونه حمّدد املدة، اأو غري حمّدد املدة، ومدة االإخطار املتفق عليها.

)ج�( قيمة االأجر الذي قبل به العامل.

) د ( اأّية �سروط اأخرى يتفق عليها �ساحب العمل مع العامل ب�سرط اأال تكون خمالفة للقانون، اإال اإذا كانت اأكرث 

فائدة للعامل.

وتلتزم هذه املكاتب بتزويد العامل بهذه ال�سروط قبل و�سوله اإىل دولة قطر، حتى يكون على علم ودراية بطبيعة العمل 

املكلف به، واالأجر الذي �سيح�سل عليه، وكافة ال�سروط االأخرى التي يتفق عليها مع �ساحب العمل. 

ع الحتمال اأن يغرّي، اأو يعّدل �ساحب العمل من هذه ال�سروط التي زود املكتب العامل بها، فر�س على  وتفاديا من امل�سرِّ

�ساحب العمل حترير عقد عمل للعامل قبل و�سوله اإىل البالد، وفق ذات ال�سروط التي قبل العامل العمل بها، التي مت 

تزويده بها من قبل مكتب اال�ستقدام. 

ويف جمال حماية العامل يف مرحلة اال�ستقدام من احتمالية ا�ستغالل حاجته للعمل، فقد حظرت االتفاقية الدولية 

ة يف مادتها ال�سابعة على هذه الوكاالت اأن تتقا�سى ب�سورة مبا�سرة، اأو غري مبا�سرة،  ب�ساأن وكاالت اال�ستخدام اخلا�سّ

ع القطري على  ا، اأّية ر�سوم، اأو تكاليف من العمال، وا�ستجابة لهذه املعايري الدولية فقد حظر امل�سرِّ ا، اأو كلًيّ جزئًيّ

املرخ�س له با�ستقدام عمال من اخلارج حل�ساب الغري، اأن يتقا�سى من العامل امل�ستقدم اأي مبالغ ب�سفة اأتعاب، اأو 

ع التاأكيد على  . وقد اأعاد امل�سرِّ
1
م�ساريف ا�ستقدام، اأو غري ذلك من التكاليف )مادة 33 من قانون العمل القطري(

�س له ما يلي: 1- اأن  هذا االلتزام حني ن�ّس يف املادة 19 من القرار رقم 8 ل�سنة 2005 على اأنه: "يحظر على املرخَّ

يتقا�سى من العامل امل�ستقدم اأي مبالغ ب�سفة اأتعاب، اأو م�ساريف ا�ستقدام، اأو غري ذلك من التكاليف". 

ثانيا: امل�شالح العاّمة التي ي�شعى تنظيم ا�شتقدام العمال لتحقيقها

ي�سعى تنظيم ا�ستقدام العمال من اخلارج اإىل حتقيق جملة من امل�سالح العاّمة تتمثل يف: 

ة يف  1- احلفاظ على ال�سحة العاّمة من خالل اإلزام املكتب املرخ�س له باإعادة العامل اإىل بلده، وعلى نفقته اخلا�سّ

.
2
ا حالة ثبوت عدم لياقته طبًيّ

2- احلافظ على االأمن وال�سكينة العاّمة من خالل اإلزام املكتب املرخ�س له باإعادة العامل اإىل بلده، وعلى نفقته 

ة يف حالة عدم موافقة اجلهات االأمنية، اأو يف حالة رف�س العامل ا�ستالم العمل. اخلا�سّ

3- احلفاظ على جودة ونوعية العمالة املوجودة من خالل اإلزام املكتب املرخ�س له باإعادة العامل اإىل بلده، وعلى 

ة يف حالة تخلف اأيٍّ من ال�سروط التي يجب توافرها يف العامل.  نفقته اخلا�سّ

1- انظبر يف ذات احلكم يف القانون ال�شعودي: ال�شيد عيد نايل، الو�صيط يف �صرح نظامي العمل والتاأمينات الجتماعية يف اململكة العربية ال�صعودية، 

)جامعة امللك �شعود، عمادة �شوؤون املكتبات(، ب�ص 73.

2- حمكمة التمييز القطرية- االأحكام اجلنائية- الطعن رقم 127- ل�شنة 2008 ق�شائية- تاريخ اجلل�شة 23- 6- 2008- رقم ال�شفحة 486- وتتلخ�ص 

وقائع هذه الدعوى يف اأن مكتب اال�شتقدام قام با�شتقدام طباخ �شرييالنكي حل�شاب املدعو وعلى كفالته.... وبعد فرتة اأعيد اإىل املكتب لعدم لياقته 

�شحيًّا.
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b خاتمة المبحث: الجزاء في حالة إخالل صاحب العمل بالتزامه باإلعالم وقت إبرام العقد

ت�سمن قانون العمل القطري جزاًء يف حالة اإخالل �ساحب العمل بالتزامه باالإعالم يف مرحلة اإبرام العقد حيث ن�س يف 

املادة 51 من قانون العمل على اأنه: "يجوز للعامل اأن ينهي عقد العمل قبل انتهاء مدته اإذا كان حمدد املدة، ودون اإعالن 

�ساحب العمل اإذا كان غري حمدد املدة، مع احتفاظه بحقه كامال يف مكافاأة نهاية اخلدمة، يف اأي من احلاالت التالية:

1- اإذا اأخل �ساحب العمل بالتزاماته املقررة مبوجب عقد العمل، اأو مبوجب اأحكام هذا القانون.

2- اإذا وقع من �ساحب العمل، اأو املدير امل�سوؤول اأّي اعتداء ج�سماين، اأو فعل خمل باالآداب جتاه العامل، اأو اأحد اأفراد 

اأ�سرته.

3- اإذا كان �ساحب العمل، اأو من ميثله قد اأدخل الغ�س على العامل وقت التعاقد فيما يتعلق ب�سروط العمل.

4- اإذا وجد خطر ج�سيم، يهدد �سالمة العامل، اأو �سحته، ب�سرط اأن يكون �ساحب العمل على علم بوجود اخلطر، ومل 

.
يعمل على اإزالته"1

يت�سح من عبارة الفقرة الثالثة من الن�س املتقدم اأن اجلزاء يف حالة اإخالل �ساحب العمل بالتزامه باالإعالم قبل 

التعاقدي هو حق العامل يف اإنهاء عقد العمل باإرادته املنفردة قبل انق�ساء مدته اإذا كان العقد حمدد املدة، ودون اإعالن 

�ساحب العمل اإذا كان العقد غري حمدد املدة، وال يقت�سر االأمر على جمرد اإنهاء العقد، بل يكون للعامل اأن يحتفظ بحقه 

كامال يف مكافاأة نهاية اخلدمة.

ر الحماية القانونية للعمال في مرحلة تنفيذ العقد المبحث الثاني:  تطوُّ

تمهيد وتقسيم

، حيث يلتزم 
2
يرتب عقد العمل بو�سفه عقًدا ملزًما للجانبني التزامات متقابلة على عاتق الطرفني: �ساحب العمل والعامل

العامل مبجموعة من االلتزامات لعل اأهمها االلتزام باأداء العمل املتفق عليه، ويف املقابل يلتزم �ساحب العمل بطائفة من االلتزامات 

ع يتدخل يف مواطن عدة لتقرير حماية للعامل  ، بيد اأن عقد العمل يتمتع بخ�سو�سية جعلت امل�سرِّ
3
لعل اأهمها االلتزام بدفع االأجر

، وتطوُّرت هذه احلماية يف الوقت احلايل بحيث اأ�سحت تغطي جوانب 
4
خارج منظومة �سلطان االإرادة التي اأبرم العقد يف ظلها

عدة من حياة العامل، فثّمة قواعد توّفر حماية �سحية للعامل، واأخرى توفر حماية اجتماعية، وثالثة توفر حماية لالأجر الذي 

1- راجع يف ذلك حكم حمكمة التمييز القطرية: االأحكام املدنية، الطعن رقم 2- ل�شنة 2011 ق�شائية- تاريخ اجلل�شة 8- 3- 2011- رقم ال�شفحة 143. 

ع  وجدير بالذكر اأن هناك من الت�شريعات العربية ما ن�ص �شراحة على اجلزاء يف حال االإخالل بااللتزام باالإعالم يف مرحلة اإبرام العقد، كامل�شرِّ

الكويتي، حيث ن�ص يف املادة 48 من قانون رقم 6 ل�شنة 2010 ب�شاأن العمل يف القطاع االأهلي على اأنه: "للعامل اأن ينهي عقد العمل دون اإخطار، مع 

ا�شتحقاقه ملكافاأة نهاية اخلدمة يف اأي من االأحوال التالية: اأ- اإذا مل يلتزم �شاحب العمل بن�شو�ص العقد، اأو اأحكام القانون. ب- اإذا وقع عليه اعتداء 

من �شاحب العمل، اأو من ينوب عنه، اأو بتحري�ص من اأي منهما. ج- اإذا كان ا�شتمراره يف العمل يهدد �شالمته، اأو �شحته مبقت�شى قرار من جلنة 

التحكيم الطبي بوزارة ال�شحة. د- اإذا اأدخل �شاحب العمل، اأو من ينوب عنه غ�شا، اأو تدلي�شا وقت التعاقد فيما يتعلق ب�شروط العمل. هب- اإذا اتهمه 

�شاحب العمل بارتكاب فعل معاقب عليه جزائيًّا، وُحكم نهائيًّا براءته. و- اإذا ارتكب �شاحب العمل، اأو من ينوب عنه اأمًرا خمالًّ باالآداب نحو العامل". 

2- Nicolas Moizard, Droit Social De l’Union Européenne. Relations individuelles de travail. – Exécution du contrat de travail, 

JurisClasseur Europe Traité, Fasc. 605-1, no. 14 et s. 

3- حممد لبيب �شنب، �صرح قانون العمل، )الطبعة الثالثة، 1976(، �ص 71؛ عبد الر�شول عبد الر�شا، الوجيز يف قانون العمل الكويتي، )الكويت، 

1987(، �ص 156؛ عبد العزيز عبد املنعم خليفة، عقد العمل يف �صوء اأحكام قانون العمل العماين، )املكتب اجلامعي احلديث، 2012(، �ص 42. 

4- رم�شان اأبو ال�شعود، الو�صيط يف �صرح قانون العمل )امل�صري واللبناين( 1983، )الدار اجلامعية(، �ص 183 وما بعدها. 
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ي�ستحقه العامل كونه ميثل م�سدر دخله الذي يعتمد عليه واأ�سرته، واأخريا تطوُّر الت�سريع القطري فيما يتعلق بحق العامل يف تغيري 

جهة العمل، واحرتام حقوق االإن�سان للعمال. ويف �سوء هذا التمهيد نق�سم هذا املبحث اإىل خم�سة مطالب على النحو التايل: 

املطلب االأول: تطوُّر احلماية ال�سحية للعمال. 

املطلب الثاين: تطوُّر احلماية االجتماعية للعمال. 

املطلب الثالث: تطوُّر احلماية القانونية الأجر العامل. 

املطلب الرابع: تطوُّر احلماية فيما يتعلق بحق العامل يف تغيري جهة العمل.

املطلب اخلام�س: تطوُّر احلماية فيما يتعلق باحرتام حقوق االإن�سان للعمال.

ر الحماية الصحية للعمال b المطلب األول: تطوُّ

متثل الرعاية ال�سحية للعامل اأهمية ق�سوى بالن�سبة اإىل �ساحب العمل والعامل على حد �سواء، فاالأول لن يح�سل على 

االأداء الذي يلتزم به العامل اإال اإذا كان االأخري متمتعا ب�سحة بدنية �سليمة، توؤهله للقيام مبا هو مطلوب منه مبقت�سى 

عقد العمل، وبالن�سبة اإىل العامل فاإن عدم لياقته الطبية، يجعله غري قادر على تنفيذ ما التزم به يف مواجهة �ساحب 

العمل، ف�سال عما يرتبه ذلك من اآثار اقت�سادية عليه وعلى اأ�سرته؛ لذلك حتر�س ت�سريعات الدول التي ت�ستقدم عمالة 

من اخلارج على تاأكيد ال�سالمة ال�سحية لهوؤالء العمال، حتى ي�ستطيعوا اإجناز ما هم مكلفون به، وحتى ال يكونوا عبًئا على 

املرافق الطبية بالدولة، وال يقت�سر توافر ال�سالمة البدنية على مرحلة اإبرام العقد بحيث ال يتم ا�ستقدام عمال غري الئقني 

طبًيا، بل تطوُّرت هذه احلماية واأ�سبحت ت�سمل مرحلة تنفيذ العقد. ونبحث هذه احلماية من خالل الفرعني التاليني: 

l الفرع األول: مظاهر الحماية الصحية للعمال أثناء تنفيذ العقد

تظهر مالمح التطوُّر يف الرعاية ال�سحية للعمال يف اأثناء تنفيذ العقد فيما يلي: 

اأواًل: فر�س قانون العمل القطري على اأ�سحاب العمل توفري احلد االأدنى من الرعاية الطبية داخل املن�ساأة، ويتوقف مقدار 

الرعاية الطبية على حجم املن�ساأة وعدد العمال بها، فن�س يف املادة 104 من قانون العمل على اأنه: "على �ساحب العمل 

الذي ي�ستخدم عددا من العمال يرتاوح بني خم�سة وخم�سة وع�سرين عامًال، اأن يعد لهم �سندوق اإ�سعافات، مزوًدا باالأدوية 

واالأدوات واملعدات التي حتددها اجلهة الطبية املخت�سة. ويو�سع ال�سندوق يف مكان ظاهر باملن�ساأة ويف متناول العمال 

ويعهد با�ستعماله اإىل عامل مدرب على تقدمي االإ�سعافات الطبية االأولية. واإذا زاد عدد العمال على خم�سة وع�سرين عامال، 

خ�س�س �سندوق لكل جمموعة يرتاوح عددها بني خم�سة وخم�سة وع�سرين عامًال، فاإذا زاد عدد عمال املن�ساأة على مائة 

عامل وجب على �ساحب العمل اأن يعنّي ممّر�سا متفرغا يف املن�ساأة، اإ�سافة اإىل توفري �سناديق االإ�سعافات االأولية. واإذا زاد 

عدد عمال املن�ساأة على خم�سمائة، وجب عليه اأن يخ�س�س لهم عيادة يعمل بها طبيب وممر�س على االأقل".

ويبدو تطوُّر الت�سريع القطري يف اأنه فر�س االلتزام بو�سع �سندوق اإ�سعافات على كل �ساحب عمل ي�ستخدم من خم�سة 

اإىل خم�سة وع�سرين عامال، بينما الت�سريعات العربية االأخرى ال تفر�س هذا االلتزام اإال اإذا بلغ عدد العمال اأكرث من 

.
1
ع االإماراتي يفر�س هذا االلتزام على كل �ساحب عمل ي�ستخدم مائة عامل فاأكرث ذلك، فمثال امل�سرِّ

1- تن�ص املادة 39 من القانون االحتادي قانون رقم 8 ل�شنة 1980 ب�شاأن تنظيم عالقات العمل على اأنه: "على كل �شاحب عمل اأن يعّد �شندوًقا، اأو �شناديق 

لالإ�شعافات الطبية مزودة باالأدوية واالأربطة واملطهرات وغريها من و�شائل االإ�شعاف التي تقررها وزارة العمل وال�شئون االجتماعية، ويخ�ش�ص 

�شندوق اإ�شعاف لكل مائة عامل، ويو�شع يف مكان ظاهر ويف متناول يد العمال، ويعهد با�شتعماله اإىل متخ�ش�ص يف تقدمي االإ�شعافات الطبية".
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ثانًيا: حتديد عدد �شاعات العمل يف اأوقات ال�شيف

تتميز منطقة اخلليج العربي بارتفاع كبري لدرجة حرارة اجلو يف ف�سل ال�سيف، وعمل العامل يف املناطق املك�سوفة 

يف ظل هذا اجلو �سديد احلرارة يعّر�سه للخطر الذي قد ي�سل اأحياًنا اإىل حد الوفاة، ويتناق�س ذلك وحقوق االإن�سان 

التي ت�سعى اإىل توفري بيئة عمل مالءمة. وحيث اإن معظم م�سروعات البنية التحتية تتم من خالل �سركات مقاوالت 

يكون عملها يف املناطق املك�سوفة؛ لذلك �سدر قرار وزير �سوؤون اخلدمة املدنية واالإ�سكان رقم 16 ل�سنة 2007 بتحديد 

ع ت�سغيل العمل يف املناطق  ، ومبقت�سى هذا القرار حظر امل�سرِّ
1
�ساعات العمل يف اأماكن العمل املك�سوفة خالل ال�سيف

املك�سوفة خالل االأوقات التي ترتفع فيها درجة احلرارة ارتفاًعا كبرًيا؛ حفاًظا على �سحة العمال وجتنًُّبا لتعر�سهم 

ى  دد �ساعات العمل، لالأعمال التي توؤدَّ لالإ�سابة ب�سربات ال�سم�س القاتلة، حيث ن�س يف املادة االأوىل على اأنه: " حُتّ

حتت ال�سم�س، اأو يف اأماكن العمل املك�سوفة، خالل املدة من 15 يونيو وحتى 31 اأغ�سط�س من كل عام، بحيث ال تزيد 

على خم�س �ساعات يف الفرتة ال�سباحية، وال جتاوز ال�ساعة احلادية ع�سرة والن�سف �سباًحا، على اأال يبداأ العمل يف 

 .
الفرتة امل�سائية قبل ال�ساعة الثالثة م�ساًء"2

ثالًثا: تطوير اخلدمات ال�شحية املقدمة للعمال اأثناء تنفيذ العقد

بداأت دولة قطر منذ فرتة تطوير اخلدمات ال�سحية املقدمة للعمال، حيث بداأ الهالل االأحمر القطري بال�سراكة 

مع املجل�س االأعلى لل�سحة يف دولة قطر عام 2010م باإن�ساء مراكز رعاية �سحية عمالية تقوم على تقدمي خدمات 

الرعاية ال�سحية االأولية والطارئة لفئة العمالة الوافدة لدولة قطر من الذكور، وذلك كجزء من ا�سرتاتيجيته االإن�سانية 

العاّمة. هناك �سبعة مراكز �سحية عمالية باإدارة الهالل االأحمر القطري يف مناطق خمتلفة من الدولة.

l الفرع الثاني: طبيعة الرعاية الصحية للعمال أثناء تنفيذ العقد

اأواًل: جماالت الرعاية ال�شحية اأثناء تنفيذ عقد العمل

تختلف الرعاية ال�سحية التي يتمتع بها العامل اأثناء تنفيذ العقد عن اللياقة الطبية التي ت�سرتط فيه عند اإبرام 

العقد، فاللياقة الطبية �سرط ملمار�سة العمل ويتم التاأكد من ذلك من خالل الك�سف الطبي الذي يتم على العامل 

قبل االلتحاق بالعمل من قبل ال�سلطات املعنية يف الدولة ك�سرط ملنح ترخي�س االإقامة والعمل، غري اأن العمل يف بع�س 

ة كالبرتوكيماويات، اأو البناء والت�سييد، اأو املناجم واملحاجر، قد ينتج عنه بع�س االأمرا�س، وت�سمى  القطاعات اخلا�سّ

هذه االأمرا�س باالأمرا�س املهنية، وت�سعى الت�سريعات العمالية اإىل توفري رعاية �سحية للعامل اأثناء تنفيذ عقد العمل 

بغية الوقاية، اأو احلد من االإ�سابة باالأمرا�س املهنية. 

ع القطري املجاالت التي ت�سملها الرعاية ال�سحية للعمال داخل املن�ساأة ،حني ن�س يف املادة االأوىل من  ولقد حدد امل�سرِّ

، على 
3
قرار وزير �سوؤون اخلدمة املدنية واالإ�سكان رقم 16 ل�سنة 2005 ب�ساأن تنظيم الرعاية الطبية للعمال باملن�ساآت

اأنه: "ت�سمل الرعاية الطبية لعمال املن�ساأة ما يلي:

1- اجلريدة الر�شمية، العدد 7، تاريخ الن�شر 2007/8/12 ب �ص 3250.

2- فر�شت املادة الثانية من القرار املذكور على كل �شاحب عمل اأن ي�شع جدواًل بتحديد �شاعات العمل اليومية طبًقا الأحكام هذا القرار، واأن ي�شع هذا 

اجلدول يف مكان ظاهر ي�شهل على جميع العمال االطالع عليه، وي�شتطيع مفت�شو العمل مالحظته عند زياراتهم التفتي�شية. ورتب القرار جزاء 

على اأ�شحاب العمل الذي يخالفون هذا القرار، حيث يغلق- بقرار من الوزير- مكان العمل الذي ال تراعى فيه اأحكام هذا القرار ملدة ال جُتاوز �شهًرا.

3- اجلريدة الر�شمية، العدد 12، تاريخ الن�شر 2005/12/29 املوافق 1426/11/28 هجري، �ص 1911.
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1- الك�سف الطبي على عمال املن�ساأة.

2- اإجراء التحاليل املختربية و�سور االأ�سعة. 

3- تقدمي االأدوية الالزمة للعالج خارج امل�ست�سفى.

4- رعاية االأمومة للعامالت اأثناء فرتة احلمل.

5- حت�سني عمال املن�ساأة �سد االأمرا�س ال�سارية طبًقا للتعليمات التي ت�سدرها الهيئة الوطنية لل�سحة يف هذا 

اخل�سو�س.

ة لوقاية عمال املن�ساأة من اأخطار االإ�سابة باأمرا�س املهنة بغر�س اكت�سافها مبكًرا، ومتابعة  6- اإعداد الربامج اخلا�سّ

تطويرها، وعالجها.

ة بالعمال  7- االإ�سراف على االأغذية التي تقدم للعمال وعلى املرافق ال�سحية ومهمات الوقاية ال�سخ�سية اخلا�سّ

وتقدمي التوعية ال�سحية لهم.

8- درا�سة ظروف عمل العمال بهدف حت�سينها، واال�سرت�ساد بهذه الدرا�سة عند اإجراء الفح�س الطبي على العمال.

9- اإعداد ملف طبي لكل عامل، مو�سًحا فيه نتيجة الفح�س الطبي االبتدائي، واحلاالت املر�سية )عادي - مهني - 

اإ�سابات(، ومدد االنقطاع عن العمل واأطوار العالج. 

ويظهر من املجاالت التي ذكرها القرار الوزاري متقدم الذكر اإنها تغطي كافة اأوجه الرعاية الطبية التي يحتاج اإليها 

العامل اأثناء �سريان عقد العمل، بدًءا من تلقيه االإ�سعافات االأولية يف حالة االإ�سابة داخل املن�ساأة اإىل العالج خارج 

املن�ساأة، �سواء متثل العالج يف االإقامة يف امل�ست�سفى لفرتة معينة، اأو تلقى العالج خارج امل�ست�سفى، حيث يكون للعامل 

احلق يف احل�سول على االأدوية خارج امل�ست�سفى، وال يقت�سر االأمر على تلقي العالج يف حالة املر�س، اأو االإ�سابة، 

بل يتعدى ذلك اإىل حماولة جتنب اإ�سابة العمال باأمرا�س اأثناء العمل من خالل حت�سينهم �سد االأمرا�س، وذلك 

وفًقا للقواعد وال�سوابط املنظمة لذلك من قبل وزارة ال�سحة، كذلك الك�سف الطبي الدوري على العمال يف حماولة 

الكت�ساف اأّي مر�س يف بدايته مما ي�ساهم يف عالجه قبل اأن يتفاقم، وو�سوًال اإىل االإ�سراف على االأغذية التي تقدم 

اإىل العمال داخل املن�ساأة للتاأكد من �سالحيتها؛ حفاًظا على �سحتهم.

وتتفق املجاالت التي �سملها القرار الوزاري القطري مع املعايري الدولية يف جمال ال�سحة وال�سالمة املهنية وال�سادرة 

عن منظمة العمل الدولية، فقراءة متاأنية الأهم لالتفاقيات ال�سادرة عن منظمة العمل الدولية يف هذا ال�ساأن وهي 

على الرتتيب التايل: 

1- االتفاقية رقم 148 ب�ساأن حماية العمال من املخاطر املهنية الناجمة عن تلوث الهواء وال�سو�ساء واالهتزازات يف 

بيئة العمل 1977.

2- االتفاقية رقم 161 ب�ساأن خدمات ال�سحة املهنية 1985. 

3- االتفاقية رقم 167 ب�ساأن ال�سالمة وال�سحة يف البناء 1988. 

.20061
4- االتفاقية رقم 187 ب�سان االإطار الرتويجي لل�سحة وال�سالمة املهنيتني 

1- http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo.html
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يظهر بجالء توافق الت�سريعات النافذة يف دولة قطر مع املعايري الدولية فيما يتعلق بال�سحة وال�سالمة املهنية، وتاأكيدا 

لاللتزام مبعايري ال�سحة وال�سالمة املهنية يف مواقع العمل، �سدر قرار وزير �سوؤون اخلدمة املدنية واالإ�سكان رقم 

20 ل�سنة 2005 ب�ساأن االحتياطات واال�سرتاطات الالزم توفرها يف مناطق واأماكن العمل؛ حلماية العمال وامل�ستغلني 

. حيث حدد القرار ا�سرتاطات ال�سحة وال�سالمة املهنية التي يجب توافرها 
1
فيها، واملرتددين عليها من اأخطار العمل

يف مواقع العمل على ح�سب م�سدر اخلطر الذي يحتمل اأن يتعر�س له العامل يف موقع العمل، فت�سّمن الف�سل الثاين 

من القرار االحتياطات واال�سرتاطات العاّمة، اأما الف�سل الثالث فقد خ�س�س لالحتياطات الواجب توفرها يف �ساأن 

احلماية من االآالت، والف�سل الرابع اأفرد الحتياطات الوقاية عند تداول وتخزين املواد واأدوات العمل، والف�سل 

اخلام�س خ�س�س الحتياطات الوقاية من خماطر الكهرباء، اأما الف�سل ال�ساد�س فحدد احتياطات الوقاية من اأخطار 

احلريق، والف�سل ال�سابع عني احتياطات الوقاية من االأخطار الطبيعية، وخ�س�س اأخرًيا الف�سل الثامن الحتياطات 

الوقاية من اأخطار املواد الكيميائية واخلطرة، وال�سارة بال�سحة. 

وتظهر مظاهر التطوُّر يف الت�سريع القطري وات�ساقه مع املعايري الدولية ب�سكل خا�س فيما يتعلق بال�سحة وال�سالمة 

املهنية يف جمال الت�سييد والبناء، حيث تفر�س املادة 15 من قانون تنظيم املباين رقم 4 ل�سنة 1985، مع مراعاة 

اأحكام القانون رقم 11 ل�سنة 1979 امل�سار اإليه، على املالك املرخ�س له ومهند�سه واملقاول، كل فيما يخ�سه، اتخاذ 

االإجراءات واالحتياطات الالزمة ل�سمان �سالمة العمال، واملارة، واملباين املجاورة، واملرافق العاّمة. كما يجب اإقامة 

. كما اأ�سدرت 
2
�سياج حول مواقع العمل وفًقا للموا�سفات التي يحددها وزير البلدية والتخطيط العمراين بقرار منه

ة للحد من االأ�سرار الناجمة عن اأعمال البناء وال�سيانة  وزارة البلدية والبيئة يف دولة قطر دليل اال�سرتاطات اخلا�سّ

. حيث ت�سمن هذا الدليل اال�سرتاطات التي يتعني على املرخ�س له واملقاول االلتزام بها يف 
3
والهدم يف مواقع العمل

مواقع البناء، اأو الهدم، اأو ال�سيانة �سمانا للحفاظ على �سالمة العمال، وحتقيًقا ملعايري ال�سحة وال�سالمة املهنية 

الواجب توافرها يف مواقع العمل. 

ثانًيا: �شمانات حماية العامل يف حالة االإ�شابة باأمرا�ص املهنة

يعرف املر�س املهني باأنه اأحد اأمرا�س املهنة املبينة بجدول اأمرا�س املهنة املرفق بقانون العمل. حيث يت�سمن قانون 

ع ما هي اأمرا�س املهنة ومقدار التعوي�س الذي ي�ستحقه العامل بالن�سبة اإىل كل  العمل القطري جدوال يحدد فيه امل�سرِّ

ع الفرن�سي حيث ينظم اأمرا�س املهنة وحوادث العمل والتعوي�س عنها يف قانون ال�سمان  مر�س، وذلك على عك�س امل�سرِّ

. وعلى الرغم من ا�ستمال قانون العمل القطري على جدول يحدد اأمرا�س املهنة والتعوي�س امل�ستحق بالن�سبة 
4
االجتماعي

ع فر�س على اأ�سحاب العمل االلتزام بالفح�س الطبي الدوري  اإىل كل مر�س، اإال اأن مظاهر التطوُّر تظهر يف اأن امل�سرِّ

ع الكت�ساف املر�س قبل ظهوره، اأو حما�سرته  على العمال املحتمل اإ�سابتهم ببع�س امرا�س املهنة، يف حماولة من امل�سرِّ

فور ظهوره؛ مما ي�ساعد وال ريب يف املحافظة على �سحة العامل؛ الأجل ذلك �سدر قرار وزير �سوؤون اخلدمة املدنية 

واالإ�سكان رقم 19 ل�سنة 2005 ب�ساأن الفح�س الطبي الدوري للعمال املعر�سني خلطر االإ�سابة باأمرا�س املهنة، حيث 

1- اجلريدة الر�شمية، العدد 12، تاريخ الن�شر 2005/12/29 املوافق 1426/11/28 هجري، �ص 1933.

2- اجلريدة الر�شمية، العدد 3، تاريخ الن�شر 1985/01/01 املوافق 1405/04/09 هجري، �ص 1414.

ة للحد من الأ�صرار الناجمة عن اأعمال البناء وال�صيانة والهدم يف مواقع العمل،  3- وزارة البلدية والتخطيط العمراين، دليل ال�صرتاطات اخلا�صّ

http://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=1317&siteID=1 -.2019/10/7 االإ�شدار الثاين )2015(، موقع الوزارة، تاريخ اآخر زيارة للموقع

4- Jean-Luc Alliot, Maladie professionnelle. Accident du travail, JurisClasseur Travail Traité, Fasc. 28-22, no. 1 et s.
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يلزم القرار الوزاري �ساحب العمل باإجراء الفح�س الطبي الدوري للعمال املعر�سني لالإ�سابة باأحد اأمرا�س املهنة مرة 

.
1
كل �ستة اأ�سهر، اأو مرة كل �سنة على االأقل على ح�سب نوعية املر�س ودرجة احتمال االإ�سابة به

1- تن�ص املادة الثانية من القرار على اأنه: "يجب على �شاحب العمل، اإجراء الفحو�ص الطبية الدورية للعمال املعر�شني لالإ�شابة باأحد اأمرا�ص املهنة 

مبعرفة القوم�شيون الطبي املخت�ص، وذلك يف اأوقات دورية منتظمة، ويراعى يف ذلك ما يلي:

اأواًل: اإجراء الفحو�ص الدورية مرة كل �شتة اأ�شهر بالن�شبة اإىل العمال املعر�شني لالإ�شابة باالأمرا�ص االآتية:

1- الت�شمم بالكروم وم�شاعفاته، اإذا كانت طبيعة العمل تعر�شهم الأبخرة الكروم.

2- الت�شمم بالنيكل وم�شاعفاته، اإذا كانت طبيعة العمل تعر�شهم الأبخرة النيكل.

3- الت�شمم باأول اأك�شيد الكربون وما ينتج عنه من م�شاعفات.

4- الت�شمم بحم�ص ال�شيانور ومركباته، وما ين�شاأ عن ذلك من م�شاعفات.

5- الت�شمم بالكلور والفلور والروم ومركباتها، وما ين�شاأ عنها من اأمرا�ص.

6- الت�شمم برابع كلور االأثيلني وثالث كلور االأثيلني وامل�شتقات الهالوجينية االأخرى.

7- الت�شمم بالكلوروفورم ورابع كلور الكربون.

8- الت�شمم بالكريت وم�شاعفاته، اإذا كانت طبيعة العمل تعر�شهم الأبخرة الكريت.

10- الت�شمم بالريليوم، اأو اأحد مركباته. 9- الت�شمم بالكادميوم.     

12- الت�شمم بكلور نياتد نافثلني. 11- الت�شمم بدخان النيرت�ص.     

13- الت�شمم بالديوك�شان.

14- الت�شمم بالر�شا�ص وم�شاعفاته، اإذا كانت طبيعة العمل تعر�شهم الأبخرة الر�شا�ص.

15- الت�شمم بالزرنيخ وم�شاعفاته، اإذا كانت طبيعة العمل تعر�شهم الأبخرة الزرنيخ.

16- الت�شمم بالزئبق وم�شاعفاته، اإذا كانت طبيعة العمل تعر�شهم الأبخرة الزئبق.

17- الت�شمم باالأنتيمون وم�شاعفاته، اإذا كانت طبيعة العمل تعر�شهم الأبخرة االأنتيمون.

18- الت�شمم بالفو�شفور وم�شاعفاته، اإذا كانت طبيعة العمل تعر�شهم الأبخرة الفو�شفور.

19- الت�شمم بالبرتول وم�شاعفاته، اإذا كانت طبيعة العمل تعر�شهم الأبخرة البرتول.

20- الت�شمم باملنجنيز وم�شاعفاته، اإذا كانت طبيعة العمل تعر�شهم الأبخرة املنجنيز.

21- ال�شمم املهني.

23- مر�ص دوايل ال�شاقني. 22- الت�شنج الع�شلي الكتابي لع�شالت اليد، اأو الذراع.   

24- �شرطان املثانة واجلهاز البويل.

25- االأعرا�ص املر�شية الناجمة عن التعر�ص للذبذبات العالية.

26- االأمرا�ص واالأعرا�ص الباثولوجية التي تن�شاأ عن الراديوم واملواد املماثلة ذات الن�شاط االإ�شعاعي واأ�شعة اإك�ص.

ثانًيا: اإجراء الفحو�ص الدورية مرة كل �شنة بالن�شبة اإىل العمال املعر�شني لالإ�شابة باالأمرا�ص االآتية:

1- الت�شمم بالر�شا�ص وم�شاعفاته، يف غري العمليات، اأو االأعمال التي تعر�ص العمال الأبخرة الر�شا�ص.

2- الت�شمم بالزرنيخ وم�شاعفاته، يف غري العمليات، اأو االأعمال التي تعر�ص العمال الأبخرة الزرنيخ.

3- الت�شمم بالزئبق وم�شاعفاته، يف غري العمليات، اأو االأعمال التي تعر�ص العمال الأبخرة الزئبق.

4- الت�شمم باالأنتيمون وم�شاعفاته، يف غري العمليات، اأو االأعمال التي تعر�ص العمال الأبخرة االأنتيمون.

5- الت�شمم بالفو�شفور وم�شاعفاته، يف غري العمليات، اأو االأعمال التي تعر�ص العمال الأبخرة الفو�شفور.

6- الت�شمم بالبرتول وم�شاعفاته، يف غري العمليات، اأو االأعمال التي تعر�ص العمال الأبخرة البرتول.

7- الت�شمم باملنجنيز وم�شاعفاته، يف غري العمليات، اأو االأعمال التي تعر�ص العمال الأبخرة املنجنيز.

8- الت�شمم بالكريت وم�شاعفاته، يف غري العمليات، اأو االأعمال التي تعر�ص العمال الأبخرة الكريت.

9- الت�شمم بالكروم وم�شاعفاته، يف غري العمليات، اأو االأعمال التي تعر�ص العمال الأبخرة الكروم.

10- الت�شمم بالنيكل وم�شاعفاته، يف غري العمليات، اأو االأعمال التي تعر�ص العمال الأبخرة النيكل.

11- �شرطان اجللد االأّويل والتهابات اجللد والعني املزمنة.

12- تاأثر العني من احلرارة وال�شوء وما ين�شاأ عنها من م�شاعفات.

املجموعة  من  االأيدروكربونية  للمركبات  االأخببرى  الهالوجينية  وامل�شتقات  االأثيلني  كلور  وثالث  االأثيل  كلور  برابع  الت�شمم   -13

االآليفاتية.

ثالًثا: اإجراء الفحو�ص الدورية مرة كل �شنتني بالن�شبة اإىل العمال املعر�شني لالإ�شابة بباقي االأمرا�ص املبينة بجدول اأمرا�ص املهنة املرفق 

بقانون العمل امل�شار اإليه."
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ع اأن يتفادى اإ�سابة العامل باأحد اأمرا�س املهنة، اأو ح�سر املر�س  ويعد هذا االإجراُء اإجراًء احرتازيًّا يحاول به امل�سرِّ

يف بدايته، وال �سك اأن اتخاذ اأ�ساليب متنع االإ�سابة باملر�س، اأو تقلل من اآثاره اأف�سل كثرًيا من االنتظار اإىل حني اأن 

يتمكن املر�س من العامل، ثم نبحث بعد ذلك عن تعوي�سه عما اأ�سابه من مر�س، وميثل ذلك تطوُّرا نوعًيا من قبل 

ع القطري فيما يتعلق بحماية العمال.  امل�سرِّ

ع القطري اإجراءات ت�سمن توفري هذه  و�سماًنا حلماية العامل يف حالة اإ�سابته باأحد اأمرا�س املهنة فقد و�سع امل�سرِّ

احلماية من خالل قرار وزير �سوؤون اخلدمة املدنية واالإ�سكان رقم 18 ل�سنة 2005 ب�ساأن مناذج اإح�سائيات اإ�سابات 

 حيث يتعني على �ساحب العمل اأن يخطر اإدارة العمل بكل مر�س مهني 
1
العمل واأمرا�س املهنة واإجراءات االإبالغ عنها

ي�سيب اأحد العمال باملن�ساأة، اأو الفرع، ويثبت ت�سخي�سه مبعرفة اجلهة الطبية املخت�سة، وذلك خالل ثالثة اأيام من 

تاريخ العلم بنتيجة الفح�س على اأن يكون االإخطار طبقًا للنموذج رقم 1 املرفق بهذا القرار. ويلتزم �ساحب العمل 

ة باأمرا�س املهنة، وتهدف هذه االإجراءات اإىل متكني �ساحب العمل من ح�سر اأمرا�س املهنة؛  باإن�ساء �سجالت خا�سّ

ومن ثم عالجها، كما ت�سمح هذه االإجراءات الإدارة العمل باأن تراقب مدى تنفيذ �ساحب العمل اللتزاماته يف حالة 

اإ�سابة العامل باأحد اأمرا�س املهنة املن�سو�س عليها يف اجلدول املرفق بقانون العمل. 

ر الحماية االجتماعية للعمال b المطلب الثاني: تطوُّ

تهدف قوانني العمل يف الت�سريعات املختلفة اإىل متكني العامل من اأداء العمل املكلف به يف اإطار قانوين ي�سمن له توفري 

احلاجيات االأ�سا�سية الالزمة للحياة االإن�سانية الكرمية، من هذا املنطلق جند العديد من ت�سريعات العمل حتر�س 

ع القطري عن تلك الت�سريعات؛ اإذ �سّمن  على �سمان حماية اجتماعية للعامل اأثناء �سريان عقد العمل، ومل ي�سذ امل�سرِّ

ن�سو�سا تلزم �ساحب العمل بتوفري اأ�سا�سيات احلياة االجتماعية للعامل، لكن وبالنظر اإىل طبيعة الطبقة العاملة يف 

ع القطري على توفري �سبل احلياة االجتماعية للعامل اأثناء وجوده يف الدولة،  دولة قطر وغالبيتها وافدة، فقد عمل امل�سرِّ

ونلمح مظاهر التطوُّر يف احلماية االجتماعية للعامل يف الت�سريع القطري من خالل جمالني؛ املجال االأول: توفري ال�سكن 

للعمال، واملجال الثاين: توفري احلاجيات االأ�سا�سية للعمال يف بع�س املناطق. 

l اأواًل: توفري ال�شكن 

ت�ستقدم ال�سركات العاملة يف جمال البنية التحتية مل�سروعات كاأ�س العامل االآالف من العمال الوافدين، ومعظم هوؤالء 

ياأتون بغري اأ�سرهم، وتقوم هذه ال�سركات بتدبري �سكن لهوؤالء العمال، وعادة ما تقوم هذه ال�سركات بت�سييد �سكن 

ع  جممع لهوؤالء العمال، حيث تخ�س�س لكل جمموعة من العمال غرفة، اأو تخ�س�س غرفة لكل عامل، ورغبة من امل�سرِّ

القطري يف �سمان اأن تتوافر يف هذه الغرف اال�سرتاطات االأ�سا�سية اأ�سدر القرار الوزاري رقم 18 ل�سنة 2014 

، حيث حددت املادة الثانية هذه اال�سرتاطات بالن�س على اأنه: 
2
بتحديد ا�سرتاطات وموا�سفات ال�سكن املنا�سب للعمال

"ي�سرتط يف غرف �سكان العمال ما يلي:

1- اأّال تقل امل�ساحة املخ�س�سة لل�سرير الواحد داخل الغرفة امل�سرتكة عن �ستة اأمتار.

2- اأّال ت�ستخدم املداخل، اأو املمرات، اأو اأ�سطح املباين، اأو ال�سراديب كغرف الإيواء العمال.

1- اجلريدة الر�شمية، العدد 12، تاريخ الن�شر 2005/12/29 املوافق 1426/11/28 هجري، �ص 1919.

2- اجلريدة الر�شمية، العدد 17، تاريخ الن�شر 2014/11/20 املوافق 1436/01/27 هجري، �ص 10.
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3- اأّال ت�سمح نوافذ املبنى بت�سرب اأي اأتربة، واأن تغطى ب�سلك معدين مينع دخول احل�سرات.

4- اأن تكون جميع الغرف جيدة التهوية، وتتوفر بها االإ�ساءة الطبيعية مع تزويدها باالإ�ساءة ال�سناعية الكافية."

ع مل يقت�سر على حتديد  وتظهر مالمح تطوُّر احلماية القانونية يف جمال الرعاية االجتماعية للعمال يف اأن امل�سرِّ

اال�سرتاطات الالزمة يف الغرف، اإمنا األزم �ساحب العمل بتزويد ال�سكن بالتجهيزات االأ�سا�سية التالية:

1- �سرير مزود بالفرا�س واالأغطية املنا�سبة لكل عامل.

2- مرافق واأمكنة بها خمازن قابلة للقفل بحيث ي�ستطيع العمال الو�سول اإليها بحرية، وحفظ وثائقهم وممتلكاتهم 

ال�سخ�سية.

3- اأجهزة تكييف الهواء الكافية واملنا�سبة.

4- براد مياه ذو م�سرب واحد لكل ع�سرين عامًال بحد اأق�سى، ومزود بفلرت ذي ثالث �سمعات فخارية ويحظر 

ا�ستعمال فالتر الفيرب، اأو ذات اخليوط.

5- توفري م�سادر االإ�ساءة االحتياطية عند انقطاع التيار الكهربائي. 

ويف دولة االإمارات العربية املتحدة �سدر قرار وزير املوارد الب�سرية والتوطني رقم 591 ل�سنة 2016 ب�ساأن التزام 

 حيث يتعني على املن�ساآت القيام بتوفري �سكن للعمال التابعني لها يف احلالة 
1
املن�ساآت بتوفري �سكن للعمال التابعني لها

التي يكون عدد عمال املن�ساأة خم�سني عامًال فاأكرث، واأن يكون االأجر االإجمايل لكل عامل منهم اأقل من 2000 )األفي 

درهم اإماراتي( �سهريًّا طبًقا لنظام حماية االأجور املعمول به يف الوزارة، وعلى اأن تتوافر يف هذا ال�سكن املعايري 

العاّمة لل�سكن العّمايل اجلماعي، واخلدمات امللحقة به، وفق قرار وزير العمل رقم: 212 ل�سنة 2014 اإذا كان ال�سكن 

ا الأكرث  ا الأقل من خم�سمائة عامل، اأو وفق قرار جمل�س الوزراء رقم 13 ل�سنة 2009 اإذا كان ال�سكن خم�س�سً خم�س�سً

من خم�سمائة عامل، )املادة 1(. ووفًقا للمادة الثانية من القرار فاإنه يتعني على املن�ساآت احلا�سلة على املوافقة بح�سة 

من العمال غري املواطنني، االلتزام بتوفري ال�سكن للعمال الذين ي�سدر لهم فعًال ت�سريح عمل خالل �سهر من تاريخ 

اإ�سدار هذا الت�سريح، وذلك اإذا بلغ، اأو جتاوز، عدد عمالها خم�سني عامًال فاأكرث، واأن يكون االأجر االإجمايل لكل 

عامل منهم اأقل من 2000 )األفي درهم اإماراتي( �سهريًّا، طبًقا لنظام حماية االأجور املعمول به يف الوزارة. 

l ثانًيا: توفري احلاجيات االأ�شا�شية للعمال يف بع�ص املناطق 

ع القطري على العامل – الذي يعمل يف املناطق البعيدة، التي �سدر بتحديدها قرار وزير �سوؤون اخلدمة  ي�ّسر امل�سرِّ

 – �سبل احلياة حيث فر�س على �ساحب 
2
املدنية واالإ�سكان رقم 12 ل�سنة 2005 بتحديد املناطق البعيدة عن املدن

العمل الذي ي�ستخدم عماًال يف املناطق املحددة يف املادة االأوىل اأن يوفر لهم اخلدمات التالية:

1- اجلريدة الر�شمية لدولة االإمارات العربية املتحدة، العدد 598، ال�شنة ال�شاد�شة واالأربعون، بتاريخ 30/ 6/ 2016، يعمل به من تاريخ 1- 9- 2016.

2- طبًقا لن�ص املادة االأوىل من قرار وزير �شوؤون اخلدمة املدنية واالإ�شكان رقم 12 ل�شنة 2005 بتحديد املناطق البعيدة عن املدن، فاإنه تعتر مناطق 

بعيدة عن املدن وال ت�شل اإليها و�شائل االنتقال العادية، يف تطبيق حكم املادة 106 من قانون العمل امل�شار اإليه، ما يلي:

2- منطقة اأم باب. 1- منطقة دخان.    

4- منطقة ال�شمال. 3- منطقة م�شيعيد.   

5- منطقة جزيرة حالول.

6- اأي منطقة عمل اأخرى تبعد خم�شة ع�شر كيلومرتاً على االأقل من حدود اأقرب مدينة، اأو قرية.
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1- و�سائل االنتقال املنا�سبة، اأو امل�سكن املنا�سب، اأو كالهما.

2- املياه ال�ساحلة لل�سرب.

3- املواد الغذائية املنا�سبة، اأو و�سائل احل�سول على هذه املواد.

4- و�سائل االإ�سعافات الطبية.

وفيما عدا املواد الغذائية تكون اخلدمات امل�سار اإليها على نفقة �ساحب العمل وال يجوز حتميل العامل �سيًئا منها.

ر الحماية القانونية ألجر العامل b  المطلب الثالث: تطوُّ

؛ لذلك تفرد قوانني العمل املقارنة ق�سًما م�ستقًال لالأجور، تبني فيه 
1
ميثل االأجر عن�سًرا هاًما من عنا�سر عقد العمل

، ولعل من اأهم التطبيقات الق�سائية التي تثار بني العمال واأ�سحاب العمل يف غالبية 
2
اأنواعها و�سمانات احل�سول عليها

ع القطري اإىل حماية اأجر العامل يف قانون العمل يف اأكرث من  الدول هي ق�سايا االأجور، وما يت�سل بها، لذلك عمد امل�سرِّ

مو�سع فن�س يف املادة اخلام�سة باأن يكون للمبالغ امل�ستحقة للعامل، اأو لورثته – مبقت�سى اأحكام هذا القانون – امتياز 

على اأموال �ساحب العمل املنقولة والثابتة، وتتقدم يف املرتبة على جميع الديون االأخرى، مبا فيها ديون الدولة. وق�سى 

يف املادة 70 باأنه ال يجوز احلجز على اأي جزء من االأجر امل�ستحق للعامل، اأو وقف �سرفه اإال تنفيًذا حُلكم ق�سائي. وبنّي 

يف املادتني 70و71 قواعد اخل�سم من اأجر العامل مبا يكفل حماية لالأجر يف مواجهة دائني العامل و�ساحب العمل. 

غري اأن الواقع العملي اأظهر تقاع�س بع�س اأ�سحاب العمل عن دفع اأجور العمال يف املواعيد املحددة، اأو عدم دفعها يف 

ع القطري ملواجهة هذه احلاالت حفاظا على حق العامل يف االأجر، و�سمانا للح�سول  بع�س احلاالت، فقد تدخل امل�سرِّ

20153 بحيث اأ�سبح الن�س كالتايل: "توؤدى االأجور 
عليه، وعّدل املادة 66 من قانون العمل مبقت�سى القانون رقم 1 ل�سنة 

وغريها من املبالغ امل�ستحقة للعامل بالعملة القطرية.

وتوؤدى اأجور العمال املعينني باأجر �سنوي، اأو �سهري مرة على االأقل يف ال�سهر، وتوؤدى اأجور جميع العمال االآخرين مرة 

على االأقل كل اأ�سبوعني.

ويجب على �ساحب العمل حتويل االأجر اإىل ح�ساب العامل يف اإحدى املوؤ�س�سات املالية بالدولة، مبا ي�سمح ب�سرفه له 

خالل املوعد املقرر، وفًقا حلكم الفقرتني ال�سابقتني، وال ترباأ ذمة �ساحب العمل من اأجر العامل اإال بذلك.

وي�سدر بال�سوابط الالزمة حلماية اأجور العمال قرار من الوزير". 

وتنفيًذا لهذا القانون، �سدر قرار وزير العمل وال�سوؤون االجتماعية رقم 4 ل�سنة 2015 ب�سوابط نظام حماية اأجور العمال 

 حيث ا�سندت اإىل اإدارة تفتي�س العمل بوزارة العمل وال�سوؤون االجتماعية، اتخاذ االإجراءات 
4
اخلا�سعني لقانون العمل

1- Gérard Vachet, Salaire, Privilèges et garanties de paiement, JurisClasseur Travail Traité, Fasc. 26-30, no. 3 et s.

2- P. Morvan, La détermination de la rémunération variable: JCP S 2008, 1180, Cass. soc., 18 janvier 1995: Bull. civ. 1995, V, n° 34; 

RJS 1995, n° 318 ; JCP E 1996, I, 517 ; JCP G 1996, I, 3899, n° 8, obs. B. Teyssié. Cass. soc., 25 mai 2005: RJS 2005, n° 914. Cass. 

soc., 21 mai 2008: RJS 2008, n° 896 ; RDT 2008, p. 536, note J.-Y. Frouin.

3- قانون رقم 1 ل�شنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام قانون العمل ال�شادر بالقانون رقم 14 ل�شنة 2004: اجلريدة الر�شمية، العدد 7، يف 2015/4/2، �ص 3.

4- اجلريدة الر�شمية، العدد 13، يف 2015/7/7، �ص 282.
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الالزمة لتطبيق برنامج حماية االأجور )WPS( للعمال اخلا�سعني لقانون العمل امل�سار اإليه. ويهدف الربنامج اإىل �سمان 

التزام اأ�سحاب العمل بالوفاء باأجور العمال لديهم اخلا�سعني لقانون العمل امل�سار اإليه يف املواعيد املحددة، وفًقا لعقود 

عملهم واالأنظمة املعمول بها يف الدولة. 

ويفر�س القرار الوزاري على اأ�سحاب العمل حتويل اأجور العمال لديهم اإىل املوؤ�س�سات املالية بالدولة، خالل �سبعة اأيام 

 .)WPS( من تاريخ ا�ستحقاقها، عن طريق نظام حماية االأجور

و�سماًنا اللتزام اأ�سحاب العمل بهذا الربنامج فر�س القرار جزاًء على �ساحب العمل املخالف، حيث يكون للوزير، اأو من 

يفّو�سه اأن يتخذ �سد �ساحب العمل الذي يخالف حكم املادة 2 من هذا القرار، اأيًّا من االإجراءين التاليني:

1- وقف منح اأي ت�ساريح عمل جديدة.

2- وقف جميع معامالته لدى الوزارة، وال ي�سمل الوقف يف هذه احلالة الت�سديق على عقود العمل.

وُيرفع الوقف بقرار من الوزير، اأو من يفّو�سه، بعد تقدمي �ساحب العمل ما يثبت قيامه بالتحويل الكامل جلميع االأجور 

املتاأخرة.

ع القطري، وكذلك القرارات الوزارية النافذة لذلك نقلة نوعية تظهر تطوُّر  وتعّد التعديالت الت�سريعية من قبل امل�سرِّ

احلماية القانونية للعمال يف جمال ح�سولهم على االأجر، وتاأتي متفقة مع املعايري واال�سرتاطات الدولية، من ذلك 

االتفاقية رقم 95 ال�سادرة عن موؤمتر العمل الدويل ب�ساأن حماية االأجور، التي جتيز لل�سلطة املخت�سة اأن حتدد طريقة 

.
1
اأداء االأجور مبا ي�سمن ح�سول العمال على اأجورهم

ر الحماية فيما يتعلق بحق العامل في تغيير جهة العمل b المطلب الرابع: تطوُّ

ة مع ما اأفرزه الواقع العملي من  تعّد م�ساألة حق العامل يف تغيري جهة العمل من اأهم الق�سايا التي تهم العمال خا�سّ

تطبيقات عديدة يف بع�س احلاالت، تظهر تعّنت بع�س اأ�سحاب العمل يف املوافقة على انتقال العامل اإىل عمل اآخر، 

ونظًرا الأن م�ساألة حق العامل يف تغيري جهة العمل تت�سل بحقٍّ من حقوق االإن�سان، ورغبًة من دولة قطر يف تنفيذ تعهداتها 

ع القطري القانون رقم 21 ل�سنة 2015 بتنظيم دخول  الدولية واحرتامها للمواثيق والعهود الدولية، فقد اأ�سدر امل�سرِّ

، حيث خ�س�س الف�سل اخلام�س لتنظيم تغيري جهة العمل، فن�س يف املادة 21 على اأنه: 
2
وخروج الوافدين واإقامتهم

"يجوز مبوافقة �ساحب العمل واجلهة املخت�سة ووزارة العمل وال�سوؤون االجتماعية، انتقال الوافد للعمل اإىل �ساحب عمل 

اآخر قبل انتهاء مدة عقد العمل. ويجوز للوافد للعمل، بعد موافقة اجلهة املخت�سة ووزارة العمل وال�سوؤون االجتماعية، 

االنتقال اإىل �ساحب عمل اآخر فور انتهاء مدة عقد العمل حمدد املدة، اأو بعد م�سي خم�س �سنوات على ا�ستغاله مع 

�ساحب العمل اإذا كان العقد غري حمدد املدة. كما يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة اجلهة املخت�سة ووزارة العمل وال�سوؤون 

االجتماعية، االنتقال اإىل �ساحب عمل اآخر، يف حالة وفاة امل�ستقدم، اأو انق�ساء ال�سخ�س املعنوي الأي �سبب. ويف جميع 

االأحوال، ال يجوز االإخالل باحلقوق املقررة ل�ساحب العمل امل�ستقدم، مبوجب اأحكام قانون العمل امل�سار اإليه، اأو عقد 

العمل املربم مع الوافد للعمل". 

1- http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c095.pdf

2- اجلريدة الر�شمية، العدد 19، تاريخ الن�شر 2015/12/13 املوافق 1437/03/02 هجري، �ص 3.
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وتن�س املادة 22 على اأنه: "للوزير، اأو من ينيبه، املوافقة على انتقال الوافد للعمل ب�سفة موؤقتة، اإىل �ساحب عمل اآخر، 

يف حال وجود دعاوى بني الوافد للعمل وم�ستقدمه، وب�سرط موافقة وزارة العمل وال�سوؤون االجتماعية، وذلك بالن�سبة اإىل 

العامل الذي ي�سري عليه قانون العمل امل�سار اإليه.

وللوزير، اأو من ينيبه، املوافقة على نقل الوافد للعمل، الذي ال ي�سري عليه قانون العمل امل�سار اإليه، اإىل �ساحب عمل اآخر 

يف حال ثبوت تع�سف امل�ستقدم، اأو اإذا اقت�ست امل�سلحة العاّمة ذلك.

وال�سوؤون  العمل  وزارة  وموافقة  للعمل  الوافد  على طلب  بناًء  ينيبه،  اأو من  الوزير،  االأ�سباب، مبوافقة  لذات  ويجوز 

االجتماعية، نقل الوافد للعمل، الذي ي�سري عليه قانون العمل امل�سار اإليه، اإىل �ساحب عمل اآخر.

يت�سح من الن�سني املتقدمني ت�سور تغيري جهة العمل يف احلاالت التالية: 

احلالة االأوىل: تغيري جهة العمل قبل انتهاء عقد العمل.

احلالة الثانية: تغيري جهة العمل بعد انتهاء عقد العمل.

احلالة الثالثة: تغيري جهة العمل يف حالة اإنهاء خدمة العامل قبل انق�ساء مدة عقد العمل.

احلالة الرابعة: تغيري جهة العمل يف حالة وفاة �ساحب العمل، اأو انق�ساء ال�سخ�س املعنوي.

ون�سرح هذه احلاالت ب�سيء من التف�سيل على النحو التايل: 

l احلالة االأوىل: تغيري جهة العمل قبل انتهاء عقد العمل 

ميكن للعامل يف ظل القانون 21 ل�سنة 2015 اأن يغري جهة العمل، وينتقل اإىل �ساحب عمل جديد حتى قبل انتهاء عقد 

ع ب�سروط تهدف اإىل حتقيق امل�سلحة العاّمة، وهذه  العمل املربم بينه وبني �ساحب العمل، ولكن هذه املكنة قيدها امل�سرِّ

ال�سروط هي: 

1- موافقة �ساحب العمل: وهذا اأمر بديهي، فالعقد �سريعة املتعاقدين، ويتعني على طرفيه االلتزام مبا ورد فيه من 

بنود ومن �سمنها مدة العقد، فيتعني على العامل و�ساحب العمل االلتزام باملدة املحددة لعقد العمل، لكن وبالنظر 

اإىل اأن القواعد العاّمة جتيز الأطرافه اإنهاءه قبل مدته، فاإنه يجوز للعامل تغيري جهة عمله قبل انق�ساء عقد العمل 

ة، فاإنه ال تنتج موافقة �ساحب  متى وافق �ساحب العمل على ذلك، بيد اأنه وبالنظر اإىل طبيعة عقد العمل اخلا�سّ

العمل اأثرها فوًرا يف تغيري جهة العمل؛ اإذ يجب ف�سًال عن ذلك توافر باقي ال�سروط، ف�سلطان االإرادة ي�سيق يف 

نطاق قانون العمل. 

ا اأدين خلدمة العامل لدى �ساحب العمل، مبعنى اأنه اإذا كان عقد العمل  ع القطري مل ي�سرتط حدًّ ونالحظ اأن امل�سرِّ

مدة �سهر، اأو ثالثة، اأو اأي مدة، واتفق العامل مع �ساحب العمل قبل انتهاء العقد على االنتقال اإىل �ساحب عمل 

ع االإماراتي الذي ي�سرتط اأن يكون  جديد، اإذا توافرت باقي ال�سروط االأخرى جاز له ذلك، وذلك على خالف امل�سرِّ

العامل قد اأم�سى �ستة اأ�سهر لدى �ساحب العمل، وي�ستثنى من ذلك العاملون من ذوى امل�ستويات املهارية االأول 

ع االإماراتي جتّنبا  ع القطري اأن ياأخذ بالقيد الذي ي�سرتطه امل�سرِّ . ونعتقد اأنه يتعني على امل�سرِّ
1
والثاين والثالث

للتواطوؤ بني العامل و�ساحب العمل للتهرب من بع�س االأحكام املنظمة ال�ستقدام العمال.

1- دولة االإمارات العربية املتحدة، قرار وزاري رقم 766 ل�شنة 2015، يف �شاأن منح العامل ت�شريح عمل جديد لالنتقال من من�شاأة اإىل اأخرى. �شدر يف 

2015/9/27. وعمل به اعتباًرا من 2016/1/1.
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2- موافقة اجلهة املخت�سة: ويق�سد باجلهة املخت�سة هنا الوحدة االإدارية املخت�سة بوزارة الداخلية، ويجد هذا 

اال�سرتاط تربيره يف رغبة اجلهة املخت�سة يف التاأكد من اأن عملية االنتقال لي�س فيها ما ي�سر بامل�سلحة العاّمة، 

ا غري مرغوب فيه، اأو عليه مالحظات اأمنية. كاأن يكون العامل �سخ�سً

3- موافقة وزارة العمل وال�سوؤون االجتماعية: ويجد هذا ال�سرط تربيره يف اأن هذه الوزارة هي امل�سرفة على �سيا�سة 

الت�سغيل العاّمة يف الدولة؛ ومن ثم فمن حقها اأن تراقب مدى م�سروعية انتقال العامل اإىل �ساحب عمل جديد؛ اإذ 

ثمة فرو�س قد متنع فيها الوزارة عملية االنتقال وال توافق على تغيري جهة العمل، من ذلك مثال اأن يكون �ساحب 

العمل اجلديد غري مرخ�س له من الوزارة با�ستقدام عمال جدد كنوع من اجلزاء املوقع عليه، اأو الأنه ا�ستويف 

العدد امل�سموح له با�ستقدامه من العمال االأجانب، اأو لوجود عمال قطريني موؤهلني لذات العمل وم�سجلني لدى 

اإدارة العمل. 

وي�سرتط توافر هذه ال�سروط الثالثة جمتمعة، فال يكفي موافقة �ساحب العمل فقط، النتقال العامل اإىل عمل 

ع فعال اأن ا�سرتط  جديد، رغم معار�سة اجلهة املخت�سة، اأو وزارة العمل وال�سوؤون االجتماعية. واأح�سن امل�سرِّ

موافقة هذه اجلهات واإال اتخذ تغيري جهة العمل من قبل العامل و�ساحب العمل باًبا للتحايل على اأحكام قانون 

ة تلك املنظمة لعملية ا�ستقدام العمال.  العمل خا�سّ

l احلالة الثانية: تغيري جهة العمل بعد انتهاء عقد العمل

ع يف هذه احلالة بني  يجوز للعامل اأن يغري جهة عمله، وينتقل اإىل �ساحب عمل جديد اإذا انتهي عقد العمل، وفرق امل�سرِّ

عقد العمل حمدد املدة، وعقد العمل غري حمدد املدة على النحو التايل: 

الفر�ص االأول: اإذا كان عقد العمل حمدد املدة

، وال يوجد يف القانون القطري حدٌّ اأدين ملدة عقد العمل، 
1
يعدُّ العقد حمدد املدة اإذا حدد له تاريخ معني ينتهي فيه

وعلى عك�س ذلك فاإن املادة 40 من قانون العمل و�سعت حدا اأق�سى حني ن�ست على اأنه اإذا كان عقد العمل حمدد 

املدة وجب اأال تزيد مدته على خم�س �سنوات. وعلى ذلك فاإن اأّي وحدة زمنية ت�سلح الأن تكون مدة لعقد العمل وب�سرط 

ا يف حالة اإذا كان حمل العقد تنفيذ عمل  اأال تزيد مدة العقد عن خم�س �سنوات. وقد يكون العقد حمدد املدة اأي�سً

، فاإن العقد ينتهي بتنفيذ هذا العمل )م 41 من قانون العمل القطري(. يف هذا الفر�س، اإذا انتهت مدة عقد 
2
معني

العمل �سواء كانت املدة حمددة يف العقد، اأو كان العقد مربما لتنفيذ عمل معني وانتهي، جاز للعامل االنتقال اإىل 

ا بال�سروط التالية:  �ساحب عمل جديد، ولكن هذه احلالة م�سروطة ك�سابقتها اأي�سً

1- اأن تنتهي مدة العقد، واأال يكون العقد قد جدد من قبل طرفيه جتديًدا �سريًحا، اأو �سمنًيا. 

2- موافقة الوحدة االإدارية بوزارة الداخلية لذات االأ�سباب التي ذكرت يف احلالة االأوىل.

3- موافقة وزارة العمل وال�سوؤون االجتماعية لذات االأ�سباب التي ذكرت يف احلالة االأوىل. 

الفر�ص الثاين: اإذا كان عقد العمل غري حمدد املدة 

يكون عقد العمل غري حمدد املدة اإذا اأبرم دون حتديد مدة، يف هذه احلالة جتيز القواعد العاّمة لطريف العقد احلق 

1- اأحمد الرعي: املرجع ال�شابق ب �ص 528.

2- Françoise Bousez, Contrat à durée déterminée, Notion, JurisClasseur Travail Traité, Fasc. 2-40, no. 12 et s.
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، وتعد هذه املكنة بالن�سبة اإىل العامل يف غاية االأهمية؛ الأنها 
1
يف اإنهائه احرتاًما ملبداأ عدم تاأبيد الروابط العقدية

، كما اأنه يجوز ل�ساحب 
2
تت�سل بحريته ال�سخ�سية فال ميكن اإجباره على اال�ستمرار مع �ساحب العمل اإىل ما ال نهاية

ع عادة ما يقيد ممار�سة  العمل اأن ينهي العقد غري حمدد املدة اإذا اقت�سى تنظيم العمل يف من�ساأته ذلك، غري اأن امل�سرِّ

هذا احلق من قبل العامل و�ساحب العمل ببع�س القيود تتعلق بوجوب اإخطار الطرف االآخر )م 49 من قانون العمل 

ع القطري لتغيري جهة العمل وانتقال العامل اإىل �ساحب عمل جديد اأن يكون العامل قد  القطري(. وي�سرتط امل�سرِّ

اأم�سى خم�س �سنوات يف العمل مع �ساحب العمل. 

l احلالة الثالثة: تغيري جهة العمل يف حالة اإنهاء خدمة العامل قبل انق�شاء مدة عقد العمل

ا مل يتفق املتعاقدان على اإنهائه، ومع ذلك يجوز للعامل اأن ينتقل اإىل  يف هذه احلالة مل ينته عقد العمل بعد، واأي�سً

�ساحب عمل جديد، وت�سم هذه احلالة الفرو�س التالية: 

الفر�ص االأول: اإذا كانت ثمة دعاوى بني العامل و�ساحب العمل.

ع القطري لتطبيق هذه  يف هذا الفر�س توجد دعاوى مرفوعة اأمام الق�ساء بني العامل و�ساحب العمل، وي�سرتط امل�سرِّ

الفر�س ال�سروط التالية: 

1- اأن تكون هناك دعاوى بني العامل و�ساحب العمل، وي�ستوي اأن تكون الدعاوى من العامل على �ساحب العمل، اأو من 

االأخري على االأول، وال يكفي جمرد ال�سكوى اإمنا ي�سرتط اأن تكون هناك دعوى اأمام الق�ساء، وكل الدعاوى ب�سرف 

النظر عن مو�سوعها جتيز انتقال العامل اإىل �ساحب عمل جديد.

2- اأن ت�سدر املوافقة على انتقال العامل اإىل عمل جديد من الوزير، اأو من ينيبه، وا�سرتاط املوافقة على هذا امل�ستوى 

اأمر منطقي بالنظر لوجود دعاوى بني العامل و�ساحب العمل.

3- موافقة وزارة العمل وال�سوؤون االجتماعية على هذا النقل، وتربير ذلك اأن الوزارة هي امل�سئولة عن �سيا�سة الت�سغيل 

العاّمة يف الدولة؛ ومن ثم في�سرتط موافقتها على هذا النقل.

اإذا توافرت ال�سروط املتقدمة ينقل العامل اإىل �ساحب عمل جديد، غري اأن هذا النقل موؤقت، مبعنى اأنه ميكن اأن 

ينتهي هذا النقل يف �سوء ما ت�سفر عنه الدعاوى بني العامل و�ساحب العمل. 

الفر�ص الثاين: يف حالة ثبوت تع�سف �ساحب العمل. 

والفر�س الثاين الذي يجوز فيه للعامل االنتقال اإىل �ساحب عمل جديد قبل انتهاء عقد العمل، ودون موافقة �ساحب 

العمل هو حالة ثبوت تع�سف �ساحب العمل، وي�سرتط لتطبيق هذا الفر�س ما يلي: 

ال�سرط االأول: اأن يطلب العامل النقل اإىل �ساحب عمل جديد، ويقدم العامل طلبه اإىل اجلهة املخت�سة.

ع مل يحدد متى يكون �ساحب العمل  ال�سرط الثاين: اأن يثبت تع�سف �ساحب العمل، ونالحظ على هذا ال�سرط اأن امل�سرِّ

ع االإماراتي حيث ن�س يف الفقرة ثالًثا من املادة االأوىل  متع�سفا، مبعنى اأنه مل يحدد حاالت التع�سف على عك�س امل�سرِّ

من القرار الوزاري رقم 766 ل�سنة 2015 يف �ساأن منح العامل ت�سريح عمل جديد لالنتقال من من�ساأة اإىل اأخري: اأنه 

1- G. Loiseau, La rupture conventionnelle au régime du droit commun: JCP S 2014, 1078.

2- P. Granet, Rupture conventionnelle d’un contrat de travail: JCP E 2008, 2104.
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يجوز يف جميع عقود العمل – حمددة املدة، اأو غري حمددة املدة – منح ت�سريح عمل جديد للعامل اإذا توافرت حالة 

ثبوت اإخالل �ساحب العمل بالتزاماته املقررة قانوًنا، اأو اتفاًقا )على �سبيل املثال ال احل�سر: حالة عدم �سداد االأجور 

ملدة تزيد على �ستني يومًا(. 

ع القطري تقييد حق العامل يف االنتقال بتوافر حالة من احلاالت املن�سو�س عليها يف  ونعتقد اأنه كان يتعني على امل�سرِّ

املادة 51 من قانون العمل، التي جتيز للعامل اإنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته، حيث يجوز للعامل اأن ينهي عقد العمل 

قبل انتهاء مدته، اإذا كان حمدد املدة، ودون اإعالن �ساحب العمل، اإذا كان غري حمدد املدة، مع احتفاظه بحقه كامًال 

يف مكافاأة نهاية اخلدمة، يف اأي من احلاالت التالية:

1- اإذا اأخل �ساحب العمل بالتزاماته املقررة مبوجب عقد العمل، اأو مبوجب اأحكام هذا القانون.

2- اإذا وقع من �ساحب العمل، اأو املدير امل�سوؤول اعتداء ج�سماين، اأو فعل خمل باالآداب على العامل، اأو اأحد اأفراد 

اأ�سرته.

3- اإذا كان �ساحب العمل، اأو من ميثله قد اأدخل الغ�س على العامل وقت التعاقد فيما يتعلق ب�سروط العمل.

4- اإذا وجد خطر ج�سيم، يهدد �سالمة العامل، اأو �سحته، ب�سرط اأن يكون �ساحب العمل على علم بوجود اخلطر، 

ومل يعمل على اإزالته. 

كما اأن الن�س القطري ي�سرتط ثبوت التع�سف من قبل �ساحب العمل، ولعّلنا نت�ساءل عن كيفية اإثبات هذا التع�سف، هل 

ي�سرتط لذلك �سدور حكم من الق�ساء، اأم يكفي �سدور تقرير من اإدارة العمل يثبت تع�سف �ساحب العمل. 

ال�سرط الثالث: موافقة وزارة العمل وال�سوؤون االجتماعية على هذا النقل، ال�سرط الثالث لتطبيق هذا احلالة هو موافقة 

وزارة العمل؛ ويجد هذا اال�سرتاط تربيره فيما �سبق من اأن الوزارة هي امل�سئولة عن �سيا�سة الت�سغيل العاّمة يف الدولة، 

ويجب موافقتها على هذا النقل.

ال�سرط الرابع: موافقة وزير الداخلية، اأو من ينيبه، ويجد هذا ال�سرط تربيره يف اأن النقل يتم رغم اإرادة �ساحب العمل 

وقبل انتهاء عقد العمل. 

الفر�ص الثالث: اإذا اقت�ست امل�سلحة العاّمة نقل العامل.

يعد هذا الفر�س من اأكرث الفرو�س التي ميكن ت�سور وقوعها يف الواقع العملي, حيث يكون العامل لدى �ساحب عمل, 

واأثناء �سريان عقد العمل, وقبل انق�سائه, راغًبا باالنتقال اإىل عمل جديد, لكن �ساحب العمل ال يوافق على ذلك, 

وتقت�سي امل�سلحة العاّمة نقل العامل؛ كاأن يكون العمل اجلديد بحاجة للعامل اأكرث من العمل احلايل, نظًرا ملا ميتلكه 

من مهارات غري م�ستغلة يف العمل احلايل, وميكن االإفادة منها يف العمل اجلديد. وي�سرتط يف هذا الفر�س النتقال 

العامل ال�سروط التالية: 

1- طلب العامل االنتقال اإىل العمل اجلديد.

2- وجود م�سلحة عاّمة تقت�سي هذا النقل, وتقدير هذه امل�سلحة بيد ال�سلطة التي متنح املوافقة على النقل, وهي 

هنا الوزير, اأو من ينيبه.

3- موافقة وزارة العمل وال�سوؤون االجتماعية.

4- موافقة وزير الداخلية, اأو من ينيبه على انتقال العامل اإىل العمل اجلديد. 
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l احلالة الرابعة: تغيري جهة العمل يف حالة وفاة �شاحب العمل، اأو انق�شاء ال�شخ�ص املعنوي

ع على هذه احلالة يف املادة 21 اأنه كما يجوز للوافد للعمل, بعد موافقة اجلهة املخت�سة ووزارة العمل  ن�س امل�سرِّ

وال�سوؤون االجتماعية, يجوز له االنتقال اإىل �ساحب عمل اآخر, يف حالة وفاة امل�ستقدم, اأو انق�ساء ال�سخ�س املعنوي 

الأي �سبب. وحتدث هذه احلالة اأثناء �سريان عقد العمل وقبل انتهائه, بيد اأنه تختلف عن احلالتني االأوىل والثالثة يف اأن 

�ساحب العمل ال يكون موجوًدا فيها, كما اإنها تنطبق على عقود العمل حمددة املدة, وغري حمددة املدة. 

فالت�سريعات العربية املقارنة تنتهج مبداأ عدم انتهاء عقد العمل بوفاة �ساحب العمل اإال اإذا كانت �سخ�سيته حمل 

ع القطري عن هذه الت�سريعات, فن�س يف املادة 52 من قانون العمل على اأنه:  , ومل ي�سذ امل�سرِّ
1
اعتبار خا�س يف العقد

"ال ينتهي عقد العمل يف اأي من احلالتني التاليتني:

1- وفاة �ساحب العمل, اإال اإذا كان العقد قد اأبرم العتبارات تتعلق ب�سخ�سه, اأو بن�ساطه املهني الذي يتوقف بوفاته.

2- اإدماج املن�ساأة يف غريها, اأو انتقال ملكيتها, اأو احلق يف اإدارتها اإىل غري �ساحب العمل, الأي �سبب من االأ�سباب. 

ويكون اخللف م�سوؤوًال بالت�سامن, مع �ساحب العمل ال�سابق, عن الوفاء بجميع حقوق العمال املرتتبة على هذا 

االأخري".

فاالأ�سل اأن �سخ�سية �ساحب العمل لي�ست حمل اعتبار خا�س يف العقد, فكل ما يهم العامل هو القيام بالعمل مقابل 

االأجر؛ لذلك ال ينتهي العقد, من حيث االأ�سل, بوفاة �ساحب العمل, حيث ميكن خللفه اأن يحل حمله ويدير العمل, 

ويلتزم بالوفاء باالأجر للعامل, غري اأنه يف حاالت معينة قد تكون �سخ�سية �ساحب العمل حمل اعتبار خا�س يف العقد, 

ا ي�سهر على رعايته  كاأن يكون العمل مت�سًال ب�سخ�سه, كما هو احلال بالن�سبة اإىل املري�س الذي ي�ستخدم ممر�سً

والعناية به, اأو قد يكون العمل مت�سًال بن�ساط �ساحب العمل, كما هو احلال بالن�سبة اإىل املحامي, اأو املهند�س الذي 

.
2
ي�ستخدم عماًال يف مكتبه, هنا اإذا تويف �ساحب العمل ينتهي عقد العمل

ويف هذه احلالة يجيز القانون للعامل اأن يغري جهة العمل يف فر�سني, االأول: هو وفاة العامل, والثاين: هو انق�ساء 

ال�سخ�س املعنوي الذي كان يعمل به العامل, ويالحظ على الن�س اأنه بالن�سبة اإىل وفاة �ساحب العمل فاإنه يجوز النقل 

ا, كما اأنه بالن�سبة اإىل  �سواء كانت �سخ�سية �ساحب العمل حمل اعتبار يف العقد, اأو مل تكن كذلك, فالن�س جاء عامًّ

ا, اأو غري اإرادي, فالن�س يجيز النقل يف االنق�ساء  انق�ساء ال�سخ�س املعنوي فاإنه يجوز النقل �سواء كان االنق�ساء اإراديًّ

الأي �سبب كان, بيد اأن هذه احلالة مقيدة بتوافر ثالثة �سروط هي: 

1- طلب العامل االنتقال اإىل عمل جديد, فاالأمر جائز للعامل.

2- موافقة اجلهة املخت�سة بوزارة الداخلية.

3- موافقة وزارة العمل وال�سوؤون االجتماعية.

1- تن�ص املادة 114 من قانون العمل االحتادي رقم 8 ل�شنة 1980 يف دولة االإمارات العربية املتحدة على اأنه: "ال ينق�شي عقد العمل بوفاة �شاحب العمل 

ما مل يكن مو�شوع العقد مت�شاًل ب�شخ�شه."

وتن�ص املادة 123 من قانون العمل امل�شري، رقم 12 ل�شنة 2003 على اأنه: "ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، اأو حكًما، طبًقا للقواعد 

القانونية املقررة. وال ينتهي عقد العمل بوفاة �شاحب العمل، اإال اإذا كان قد اأبرم العتبارات تتعلق ب�شخ�ص �شاحب العمل، اأو بن�شاطه الذي 

ينقطع بوفاته."

2- حممد ح�شني من�شور، قانون العمل يف م�صر ولبنان، )دار النه�شة العربية بريوت، 1995(، �ص 346. 
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ر الحماية فيما يتعلق باحترام حقوق اإلنسان b المطلب الخامس: تطوُّ

متهيد

يعّد قانون21 ل�سنة 2015 نقلة نوعية فيما يتعلق بحماية حقوق العمال, فهو مل يقت�سر على جمرد اإلغاء نظام الكفالة, 

واإعادة تنظيم العالقة بني العامل و�ساحب العمل على اأ�سا�س عقد العمل, واإمنا ت�سمن العديد من الن�سو�س التي حترتم 

حقوق العامل بو�سفه اإن�سانا, وحترتم العهود واملواثيق الدولية املتعلقة بحماية حقوق االإن�سان واملن�سمة اإليها دولة قطر, 

ر يف ثالثة جماالت هي:  ونلمح هذا التطوُّ

اأواًل: جترمي االجتار يف �شمات الدخول، اأو التنازل عنها

كانت هناك بع�س املمار�سات اخلاطئة من بع�س �سعاف النفو�س فيما يتعلق با�ستقدام العمالة الوافدة, حيث ياأتي العامل 

الوافد مبقت�سى �سمة دخول معينة, وال يجد عمال, ويقبل حتت وطاأة احلاجة اأن يقبل عمًال باأجر اأقل, اأو عمًال اأقل مما 

لديه من موؤهالت ومهارات, اأو ب�سروط عمل جمحفة, وبداأت تظهر م�سكلة االجتار يف �سمات الدخول, ولدى املنظمات 

؛ 
1
احلقوقية ومنظمات حقوق االإن�سان ترقى ق�سية االجتار يف �سمات الدخول والتنازل عنها اإىل م�ستوى االجتار بالب�سر

ع القطري يف املادة الرابعة من قانون 21 ل�سنة 2015, وجرم االجتار ب�سمات الدخول, اأو التنازل عنها حني  لذلك جاء امل�سرِّ

ن�س �سراحة على اأنه "ُيحظر التنازل عن ال�سمات للغري, اأو الت�سرف فيها باأي وجه, اأو تداولها من قبل الغري, �سواء كان 

ع فعال حني جرم كافة �سور التنازل, اأو الت�سرف,  التنازل, اأو الت�سرف, اأو التداول مبقابل, اأو بدون مقابل". واأح�سن امل�سرِّ

اأو تداول ال�سمات �سواء كان ذلك مبقابل, اأو بدون مقابل؛ حتى ال يكون العامل عر�سة لالجتار به باأّية �سورة من ال�سور. 

ع فاعلية ن�سو�س مكافحة االجتار يف �سمات الدخول, فقد ن�س على عقوبة االجتار يف ال�سمات يف  وحتى ي�سمن امل�سرِّ

املادة 38 من القانون متقدم الذكر, حيث ن�س على اأنه: مع عدم االإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�س عليها قانون اآخر, ُيعاقب 

باحلب�س مدة ال جتاوز ثالث �سنوات وبالغرامة التي ال تزيد على 50,000 خم�سني األف ريال, اأو باإحدى هاتني العقوبتني, 

ا من اأحكام املواد )2/فقرة اأوىل(، )3(، )4/فقرة ثالثة(، )11/ فقرة ثانية(، )16/فقرة اأوىل(،  كل من خالف اأًيّ

)23/ فقرة اأوىل(، )24/فقرة اأوىل وثانية(، )28/فقرة ثالثة(، )35( من هذا القانون.

وتكون العقوبة يف حالة العود, احلب�س مدة ال تقل عن ثالثني يوًما, وال جتاوز ثالث �سنوات, والغرامة التي ال تقل عن 

20,000 ع�سرين األف ريال, وال تزيد على 100,000 مائة األف ريال, اأو اإحدى هاتني العقوبتني.

وُيعترب املتهم عائًدا اإذا ارتكب جرمية مماثلة خالل �سنة من تاريخ اإمتام تنفيذ العقوبة املحكوم بها, اأو �سقوطها 

مب�سي املدة.

1- تن�ص املادة الثانية من القانون رقم 15 ل�شنة 2011 القطري ب�شاأن مكافحة االجتار بالب�شر على اأنه: "ُيعد مرتكًبا جرمية االجتار بالب�شر كل من 

ا، اأو ينقله، اأو ي�شلمه، اأو ياأويه، اأو ي�شتقبله، اأو ي�شتلمه، �شواء يف داخل الدولة اأم عر حدودها الوطنية، اإذا مّت ذلك  ا طبيعًيّ ي�شتخدم باأي �شورة �شخ�شً

بوا�شطة ا�شتعمال القوة، اأو العنف، اأو التهديد بهما، اأو بوا�شطة االختطاف، اأو االحتيال، اأو اخلداع، اأو ا�شتغالل ال�شلطة، اأو ا�شتغالل حالة ال�شعف، 

اأو احلاجة، اأو الوعد باإعطاء، اأو تلقي مبالغ مالية، اأو مزايا مقابل احل�شول على موافقة �شخ�ص على االجتار ب�شخ�ص اآخر له �شيطرة عليه، وذلك 

ا كانت �شوره، مبا يف ذلك اال�شتغالل يف اأعمال الدعارة، اأو غريها من اأ�شكال اال�شتغالل اجلن�شي،  كله اإذا كانت هذه االأفعال بق�شد اال�شتغالل اأيًّ

وا�شتغالل االأطفال يف ذلك ويف املواد االإباحية، اأو الت�شول، وال�شخرة، اأو اخلدمة ق�شرا، اأو اال�شرتقاق، اأو املمار�شات ال�شبيهة بالرق، اأو اال�شتعباد، 

اأو ا�شتئ�شال االأع�شاء، اأو االأن�شجة الب�شرية، اأو جزء منها". وتن�ص املادة الثالثة من ذات القانون على اأنه: "ال يعتد بر�شاء املجني عليه يف اأيٍّ من 

جرائم االجتار بالب�شر متى ا�شتخدمت اأيٌّ من الو�شائل املن�شو�ص عليها يف املادة ال�شابقة. وال ي�شرتط لتحقق جرمية االجتار باالأطفال، اأو عدميي 

االأهلية، ا�شتعمال اأي و�شيلة من الو�شائل امل�شار اإليها". اجلريدة الر�شمية، العدد 11، تاريخ الن�شر 2011/11/21 املوافق 1432/12/25 هجري، �ص 9.
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ثانًيا: تي�شري اإجراءات مغادرة العامل 

, ون�ست على هذا 
1
يعدُّ احلق يف التنقل من احلقوق االأ�سا�سية التي يتمتع بها االإن�سان, فاالإن�سان بطبيعته كائن متحرك

احلق املادة 13 من االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان, حيث جاء فيها:

ل ويف اختيار حمِلّ اإقامته داخل حدود الدولة. ية التنُقّ 1- لكِلّ فرد حٌقّ يف حِرّ

2- لكِلّ فرد حٌقّ يف مغادرة اأِيّ بلد, مبا يف ذلك بلده, ويف العودة اإىل بلده.

لذلك يعترب حق العامل الوافد يف مغادرة قطر من حقوق االإن�سان التي تكفلها املواثيق الدولية, وال يجوز حرمان العامل 

من هذا احلق اإال مبقت�سى القانون؛ ولذلك ن�س الد�ستور القطري يف املادة 36 على اأن: "احلرية ال�سخ�سية مكفولة. وال 

يجوز القب�س على اإن�سان, اأو حب�سه, اأو تفتي�سه, اأو حتديد اإقامته, اأو تقييد حريته يف االإقامة, اأو التنقل اإال وفق اأحكام 

القانون. وال يعر�س اأي اإن�سان للتعذيب, اأو للمعاملة احلاّطة من الكرامة, ويعترب التعذيب جرمية يعاقب عليها القانون. 

وت�سمن قانون 21 ل�سنة 2015 ما يحافظ على حق العامل يف التنقل من خالل منع احتفاظ �ساحب العمل بجواز �سفر 

العامل وحجزه لديه, ومن خالل تنظيم خروج العامل من البالد مبا مينع تع�سف �ساحب العمل يف ممار�سة حقه يف منح 

العامل االإذن باخلروج. 

ففيما يتعلق مبنع حجز جواز ال�سفر اخلا�س بالعامل, ن�ست املادة الثامنة على اأنه: "يجب على كل وافد لالإقامة يف 

الدولة الأي غر�س, اأن يح�سل على ترخي�س بذلك من اجلهة املخت�سة. ويلتزم امل�ستقدم بالقيام باإجراءات الرتخي�س 

وجتديده, خالل مدة ال جتاوز ت�سعني يوًما من تاريخ انتهائه. وعلى �ساحب العمل ت�سليم الوافد للعمل جوازه, اأو وثيقة 

�سفره بعد االنتهاء من اإجراءات الرتخي�س, اأو جتديده, ما مل يطلب الوافد من �ساحب العمل كتابة االحتفاظ له به, على 

اأن ي�سلمه له عند الطلب". فبمقت�سى هذا الن�س ال يجوز ل�ساحب العمل اأن يحتفظ بجواز �سفر العامل, اأو وثيقة �سفره اإال 

لغر�س اإنهاء اإجراءات ترخي�س االإقامة, اأو جتديد هذه االإقامة ويف مدة ال جتاوز ت�سعني يوما من تاريخ انتهاء �سالحية 

الرتخي�س. وال يجوز ل�ساحب العمل يف غري هاتني احلالتني اأن يحتفظ بجواز, اأو وثيقة �سفر العامل اإال اإذا طالب االأخري 

ذلك كتابة, مع التزام �ساحب العمل باأن ي�سلمه للعامل متى طلب ذلك. واإذا خالف �ساحب العمل هذه االأحكام فاإنه 

يتعر�س لعقوبة ن�س عليها يف املادة 39 حيث ُيعاقب بالغرامة التي ال تزيد على 25,000 خم�سة وع�سرين األف ريال, مع 

عدم االإخالل باأية عقوبة اأ�سد ين�س عليها قانون اآخر. 

ر القانون القطري فيما يتعلق بتنظيم خروج العامل الوافد من البالد, حيث كان هذا اخلروج مرهوًنا  ويظهر تطوُّ

ع يف املادة ال�سابعة  باحل�سول على ت�سريح من �ساحب العمل, فيما كان يعرف يف العمل ب� "اخلروجية". حيث نظم امل�سرِّ

خروج العامل مبا ي�سمح اأال يكون اإذن اخلروج �سلطة مطلقة يف يد �ساحب العمل, ميار�سها دون رقابة, حيث نظم خروج 

العامل ب�سكل ميّكن العامل من اخلروج للقيام باالإجازة, اأو حلدوث ظرف طارئ له, اأو الأى غر�س اآخر, ومينع يف ذات 

الوقت �ساحب العمل من التع�سف يف ممار�سة �سلطته يف منح االإذن باخلروجية, فن�س يف املادة ال�سابعة من القانون 

21 ل�سنة 2015 معدلة مبقت�سى القانون رقم 1 ل�سنة 2017 على اأنه: "ُي�ستبدل بن�س املادة 7 من القانون رقم 21 ل�سنة 

1- انظبر يف هذا احلق بو�شفه متفرًعا عن احلق يف احلرية ال�شخ�شية: حممد كامل عبيد، نظام احلكم ود�صتور الإمارات، )الطبعة االأوىل، مطبوعات 

اأكادميية �شرطة دبي، 2006(، �ص 530.



29

2015 امل�سار اإليه, الن�س التايل: مادة 7: "يكون للوافد للعمل احلق يف اخلروج من البالد للقيام باالإجازة, اأو يف حالة 

حدوث ظرف طارئ, اأو الأي غر�س اآخر, بعد اإخطار امل�ستقدم, بناًء على عقد العمل. ويكون للوافد للعمل املغادرة النهائية 

قبل انتهاء مدة العقد, بعد اإخطار امل�ستقدم, بناًء على عقد العمل. ويف حالة اعرتا�س امل�ستقدم, اأو اجلهة املخت�سة على 

خروج, اأو مغادرة الوافد للعمل يف احلالتني املن�سو�س عليهما يف الفقرتني ال�سابقتني, يكون للوافد للعمل اللجوء اإىل 

جلنة تظلمات خروج الوافدين التي ي�سدر بت�سكيلها وحتديد اخت�سا�ساتها واالإجراءات التي تتبع اأمامها ونظام عملها 

. فالقانون يعطى للعامل احلق يف اخلروج, ويف 
قرار من الوزير. وعلى اللجنة اأن تبت يف التظلم خالل ثالثة اأيام عمل"1

حالة ممانعة �ساحب العمل لذلك, يكون له اأن يتظلم اأمام جلنة التظلمات, التي عليها اأن تبت يف التظلم خالل ثالثة 

اأيام عمل حتى ال يظل موقف العامل معلقا.

ثالًثا: الت�شالح يف بع�ص املخالفات ال�شادرة من العامل، واالإعفاء من نفقات الرتحيل 

ع يف املادة 42 من قانون 21 ل�سنة 2015 بع�س املخالفات التي ميكن الت�سالح عليها, واأرفق بذلك جدوال  حدد امل�سرِّ

ع اأردف يف املادة 45 من ذات القانون  بنّي فيه املخالفة التي ميكن الت�سالح عليها, ومقدار مبلغ الت�سالح, غري اأن امل�سرِّ

اأن للوزير, اأو من ينيبه, وفًقا ملقت�سيات ال�سالح العام, اأو العتبارات اإن�سانية, اإعفاء املتهم من مبلغ الت�سالح املقرر عن 

اأي من اجلرائم املن�سو�س عليها يف هذا القانون, اأو تخفي�سه بالقدر الذي يراه منا�سًبا. ونرى اأن الت�سالح يف بع�س 

ع القطري, حيث يف�سل  ا لدى امل�سرِّ اجلرائم النا�سئة عن خمالفة قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين يعك�س ُبعًدا اإن�سانيًّ

الوافد الذي يرتكب اإحدى املخالفات اأن يدفع مبلغ الت�سالح بدال من احلب�س, غري اأن مراعاة حقوق االإن�سان تظهر 

ب�سكل جلي فيما ت�سمنته املادة 45 من القانون �سالف الذكر؛ حيث يجوز للوزير, اأو من ينيبه اأن يعفي الوافد الذي ارتكب 

جرمية من اجلرائم التي يجوز الت�سالح عليها من مبلغ الت�سالح, اأو يخف�سه بالقدر الذي يراه منا�سبا. 

خاتمة

 ك�سف لنا البحث كيف يكون القانون اأداة لتطوير اال�ستدامة وتعزيزها, فقد كان فوز قطر بتنظيم كاأ�س العامل واحتياجها 

لت�سييد بنية حتية متطوُّرة تواكب هذا احلدث �سببا يف ا�ستقدام اآالف العمال االأجانب, وواكب ذلك احلديث عن مدى متتع 

ر  العمال االأجانب باحلماية القانونية يف دولة قطر, ولقد انعك�س ذلك على الت�سريع القطري يف جماالت عدة من بينها تطوُّ

احلماية القانونية يف جمال حقوق العمال, وتبني من البحث كيف ميكن لالأحداث الريا�سية العاملية اأن تنعك�س على البيئة 

الت�سريعية يف الدولة, وميكن من خالل هذه الت�سريعات امل�ستحدثة حتقيق ا�ستدامة ال يقت�سر اأثرها على مواجهة امل�ستجدات 

الراهنة, اإمنا تعمل على ترك اإرث لالأجيال القادمة. 

ر احلماية القانونية حلقوق العمال, التي تبداأ يف مرحلة ما قبل اإبرام العقد, حيث ظهرت مالمح  ور�سد البحث مالمح تطوُّ

ر وفًقا للقواعد العاّمة من خالل فر�س التزام على عاتق �ساحب العمل باالإدالء بالبيانات قبل التعاقدي, كما بدت هذه  التطوُّ

ع القطري  ة بقانون العمل من خالل تنظيم مكاتب اال�ستقدام, وظهر لنا كيف جاء تنظيم امل�سرِّ املالمح وفًقا للقواعد اخلا�سّ

لهذه املكاتب مت�سقا مع االتفاقيات الدولية ذات ال�سلة ال�سادرة عن منظمة العمل الدولية.

1- قانون رقم 1 ل�شنة 2017 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم 21 ل�شنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واإقامتهم. اجلريدة الر�شمية، العدد 1، 

تاريخ الن�شر 2017/2/12.
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ر احلماية ال�سحية  ر يف اأكرث من جمال, حيث مت بحث تطوُّ اأما يف مرحلة تنفيذ العقد, فقد مت ا�ستعرا�س مالمح التطوُّ

للعمال من خالل فر�س قانون العمل القطري على �ساحب العمل توفري احلد االأدنى من الرعاية ال�سحية داخل املن�ساأة, كما 

ع القطري يف تنظيم  ر امل�سرِّ ع ت�سغيل العمال يف ف�سل ال�سيف يف االأماكن املك�سوفة خالل فرتات معينة, كما تطوُّ حظر امل�سرِّ

ع يف بع�س املهن الك�سف الدوري على العمال.  الرعاية ال�سحية يف حالة تعر�س العامل لالإ�سابة, اأو املر�س, وفر�س امل�سرِّ

ع القطري ب�سكن العمال فنظم اال�سرتاطات التي يجب اأن  ر احلماية االجتماعية, فقد ظهر اهتمام امل�سرِّ اأما يف جمال تطوُّ

يكون عليها هذا ال�سكن, والتجهيزات التي يتعني على �ساحب العمل اأن يجهز ال�سكن بها, كما فر�س قانون العمل على �ساحب 

العمل عدًدا من االلتزامات يف حالة العمال الذين يعملون يف مناطق بعيدة ب�سكل ي�سمح بتوفري الرعاية االجتماعية لهم. 

ع القطري بهذه امل�ساألة اأن عّدل قانون العمل القطري مبقت�سى قانون األزم  اأما يف جمال حماية االأجر, فقد بلغ اهتمام امل�سرِّ

فيه �ساحب العمل باأن يقوم باإيداع اأجر العامل وكل م�ستحقاته يف اأحد البنوك, اأو املوؤ�س�سات املالية العاملة يف الدولة, وذلك حتى 

يتاأكد من اأن اأ�سحاب العمل ي�سددون للعمال اأجورهم. 

ر فيما يتعلق بحق العامل بتغيري جهة العمل, حيث �سمح للعامل الوافد  ع القطري من تطوُّ كما ر�سد البحث ما اأحدثه امل�سرِّ

ر مدى التزام قطر باملعايري واالتفاقيات الدولية  اأن ينتقل اإىل عمل جديد يف حاالت حمددة وب�سوابط معينة, ويظهر هذا التطوُّ

فيما يتعلق بحقوق االإن�سان. 

ر احلماية القانونية للعمال فيما ت�سمنه القانون رقم 21 ل�سنة 2015 ب�ساأن تنظيم دخول وخروج  كما تبدو مالمح تطوُّ

الوافدين, حيث راعى يف اأكرث من مو�سع البعد االإن�ساين للعامل, فجّرم االجتار ب�سمات الدخول, اأو التنازل عنها, حيث ن�س 

�سراحة على اأنه ُيحظر التنازل عن ال�سمات للغري, اأو الت�سرف فيها باأي وجه, اأو تداولها من قبل الغري, �سواء كان التنازل, اأو 

ع فعال حني جّرم كافة �سور التنازل, اأو الت�سرف, اأو تداول ال�سمات  الت�سرف, اأو التداول مبقابل, اأو بدون مقابل. واأح�سن امل�سرِّ

�سواء كان ذلك مبقابل, اأو بدون مقابل؛ حتى ال يكون العامل عر�سة لالجتار به باأي �سورة من ال�سور. كما يظهر البعد االإن�ساين 

ا  ا فيما ت�سمنه قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين من اإجراءات ت�سهل عملية خروج العمال من البالد, كما ظهر اأي�سً اأي�سً

ع القطري برعاية حقوق االإن�سان للعمال فيما ت�سمنه قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين من ن�سو�س جتيز  اهتمام امل�سرِّ

ع تقدم اأكرث ومنح الوزير, اأو من ينيبه �سلطة  الت�سالح على بع�س اجلرائم التي ترتكب باملخالفة لهذا القانون, بل اإن امل�سرِّ
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