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Here we make the case for a survey-based index to capture a comprehensive 
view of the living and working conditions of blue-collar guest workers in Qatar, 
and to track these conditions over time. We explain why reliable, timely, and 
nationally representative data are critical to understanding the complex issues 
underlying worker welfare, as well as to assessing the substantive impact of 
current and future policy interventions on the actual lives of workers. To help 
illustrate the problems posed by the current lack of reliable and nuanced data 
on worker welfare, we present findings from previous SESRI worker surveys.

SESRI has recently embarked on the first-
ever effort to measure and track over time 
the welfare of blue-collar guest workers in 
Qatar.  This “Guest Worker Welfare Index” 
is the product of a closed expert workshop 
convened at SESRI in January 2016 that 
brought together local and international 
scholars, stakeholders, and policymakers, 
including the former Minister of Labor H.E. 
Dr. Abdullah bin Saleh Al Khulaifi.

The index will be based on the results of an 
annual or semi-annual survey conducted 
with a large, random, and representative 
sample of blue-collar guest workers in 
Qatar.  Key domains to be included in the 
survey and eventual index were identified 
by workshop participants and include: 
health and safety, living conditions and 
housing, working conditions, social life, 
and overall satisfaction.  By combining 
answers to survey questions on these and 
other relevant topics, SESRI will create an 
objective, reliable, and regularly-updated 
index reflecting the actual conditions and 
experiences of laborers in Qatar and able 
to track changes in welfare over time.

But why does Qatar need a Guest Worker 
Welfare Index?

Scientific polling for a comprehensive 
view of worker welfare
Almost since the moment Qatar was 
selected to host the 2022 FIFA World Cup, 
the country has faced fierce international 
scrutiny over the welfare of the workers 
responsible for creating and maintaining 
the nation’s infrastructure, which is being 
overhauled in advance of the tournament to 
the tune of an estimated $220 billion.1 The 
kafala system of foreign labor sponsorship, 
employed in Qatar as throughout the Gulf 
Cooperation Council (GCC), has been 
criticized as akin to “modern day slavery.”2 
Some have gone so far as to predict that 
the state of occupational health and safety 
of workers building Qatar’s World Cup 
stadiums “will leave 4,000 … dead.”3

Yet, without discounting the seriousness 
of concerns over worker welfare in Qatar, 
it is clear that extant studies can afford 
but a limited view of the problem and so 
limited policy options in response, based 
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as they are on potentially unrepresentative 
samples of interviews and other sources 
of data, as illustrated in Table 1.  Indeed, 
among the sources used in previous, well-
publicized reports of worker welfare in 
Qatar have been: selections of documents 
from sending country embassies, country-
level mortality rates for specific nationalities 
(irrespective of cause of death), and, most 
commonly, targeted interviews with as few 
as 3 and as many as around 300 workers. In 
providing a source of updated, unbiased, 
and nationally representative data, then, 
SESRI aims to help avoid reliance upon 
personal impressions and individual cases 
that may or may not reflect wider patterns 
across employers, sectors, housing units, 
nationalities, or other variables.

Accurate metrics to track change
While wholesale dismantling of the kafala 
regime does not appear to be on the table 
in Qatar or elsewhere in the GCC, still Qatar 
continues to introduce policies designed 
to improve the conditions of low-wage 
guest workers.  Most recently, for instance, 
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the state has amended the sponsorship 
system by issuing Law No. 21 of 2015,4 
which makes it easier for workers to leave 
the country and thus to be less dependent 
on their sponsor. Yet, it is difficult to gauge 
the effect of this and other changes on 
the actual lives of workers. The state 
may make great strides in improving the 
working and living conditions of guest 
workers, or, alternatively, initiatives may fail 
to achieve their intended aims; but without 
consistent and scientific measurement, 
it is impossible to quantify substantive 
changes in worker welfare over time, or to 
link these outcomes to specific policies.

Consider, for example, Figure 2 below, 
which illustrates one such change using 
data collected in SESRI’s annual Omnibus 
surveys.5 In 2011, a full 92% of the 854 
blue-collar workers surveyed reported 
that they had surrendered their passport 
to their employer. By 2014, this proportion 
had dropped by 18 percentage points 
to 76%, while the proportion of workers 
reporting that they themselves held their 

Extant 
reports on 
blue-collar 
workers’ 
welfare in 
Qatar have 
been based 
on as few 
as three 
interviews

TABLE 1
Summary of data sources used in selected reports into workers rights in Qatar

“Qatar’s World Cup ‘slaves’: Abuse and exploitation of migrant workers preparing 
emirate for 2022”  
    Source: The Guardian, 2013
    Data: Documents from Nepalese embassy in Doha

“Qatar World Cup construction ‘will leave 4,000 migrant workers dead’”
    Source: International Trade Union Confederation, cited in The Guardian, 2013
    Data: Mortality rate of all 1.2 million migrant workers in Qatar; deaths for Indian, 
              Bangladeshi, and Nepali nationals in Qatar in 2012 and 2014

“The Dark Side of Migration: Spotlight on Qatar’s construction sector ahead of the 
World Cup”
    Source: Amnesty International Publications, 2013
    Data: Interviews and focus groups with 289 migrant workers; meetings with state 
              representatives, 22 private firms

“Qatar migrant workers describe ‘pathetic’ conditions”
    Source: BBC News, 2015
    Data: Interviews with three construction workers
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  FIGURE 3
  Reason for not possessing passport, 2014
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Workers 
were three 
times more 

likely to hold 
their own 
passports 

in 2014 
compared 
to in 2011

passport nearly tripled, from 8% to 22%.  
Now, after its effective date of December 
2016, the aforementioned Law No. 21 will 
formally bar employers from possessing 
workers’ passports.6 So a new fielding 
of this question as part of SESRI’s Guest 
Worker Welfare Index will offer both an 
updated data point with which to chart the 
larger post-2011 trend, and a measure of 
legal compliance with the new regulation.

Untangling complicated questions 
to reveal effective policy options
Beyond tracking progress and change per 
se, nuanced and representative survey 
data can also help to untangle complex 
policy problems and to identify new areas 
for improvement. In 2014, for instance, in 
order to understand the issues underlying 
passport holding by employers, SESRI 
asked respondents a follow-up question 
to explain why their passports were not in 
their possession. These results are given 
in Figure 3. While approximately one-third 
(37%) of respondents reported that their 
passport was being held against their 
will, an equal proportion (36%) said they 
had given it to their employer at their own 
request, out of concern for the passport’s 
security in their shared accomodation.

Such findings therefore evidence a more 
complicated policy landscape surrounding 
the issue of passport confiscation than a 
prima facie analysis would suggest.  In the 
first place, in 2014 only around 28% (that 
is, 37% of 76%) of all blue-collar workers 

FIGURE 2
Passport possession among workers in Qatar, 2011-2014 
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More than 
one-third of 
workers in 
2014 asked 
employers 
to hold their 
passports out 
of security 
concerns
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Policy summary

Ambiguity and acrimony surrounding the welfare of blue-collar guest workers in Qatar 
will continue in the current low-information environment devoid of comprehensive and 
scientific data on the status of low-income laborers. Even as the state takes steps to 
improve guest worker living and working conditions, at present there are no systematic 
mechanisms in place to track any resulting progress, to identify specific domains 
where progress has been especially rapid or slow, or to understand differences in 
outcomes that may exit across sectors, companies, nationalities, or geographical 
regions. Only by conducting regular, objective, and nationally representative surveys 
can decisionmakers and observers understand the true nature and drivers of the 
challenges facing blue-collar workers, and assess the impact of efforts to address 
them. With its development of a scientific and independent Guest Worker Welfare 
Index, SESRI aims to contribute to a clearer and perhaps less contentious road ahead.

in Qatar faced active passport confiscation 
by their employer, a substantially different 
percentage than one gleaned from an 
initial look at the data. Moreover, and more 
importantly, the findings make clear that if 
the aim is to increase passport holding by 
individual workers, then any solution must 
involve bolstering the security of the camps 
and rooms where workers live, for instance 
through the provision of safes or storage 
lockers. Absent such improvement, it is 
likely that many individuals will continue to 
prefer that their employer hold on to their 
passport, in spite of legal proscription.

The long road to 2022
The current lack of reliable, timely, and 
comprehensive information about worker 
welfare in Qatar is problematic for all those 
concerned for the well-being of the many 
hundreds of thousands of guest workers 
helping to build the country. This is true of  
both advocacy groups inside and outside 
Qatar as well as senior policymakers. For 
all concerned parties, analysis of problems 
and possible solutions is forced to depend 
on incomplete or even anecdotal data that 
lacks the depth and breadth necessary to 
enable informed, targeted policy decisions 
or systematic evaluation of policies already 

implemented. Under these conditions, the 
six years remaining until the 2022 World 
Cup are likely to witness the same pattern 
of accusations and counter-claims on the 
part of Qatar and its critics, with neither 
side able to convince the other of progress  
or a lack thereof. With its development of 
a scientific and independent Guest Worker 
Welfare Index, SESRI aims to contribute 
to a clearer and perhaps less contentious 
road ahead.
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أبريل ٢٠١٦

رقم ٢

موجز سياسات
لماذا تحتاج قطر مؤشر رفاه خاص 

بالعمالة الوافدة؟ 
نحو سياسات تعتمد على البيانات

مايكل إيورز 

واالقتصادية  االجتماعية  البحوث  معهد  انخرط 
المسحية في مشروع هو األول من نوعه لقياس 
المهن  أصحاب  الوافدين  العمال  رفاه  وتتبع 
»مؤشر  ُيعدُّ  الوقت.  مرور  مع  قطر  في  اليدوية 
رفاه العمال الوافدين« نتاج ورشة العمل المغلقة 
االجتماعية  البحوث  بمعهد  خبراء  قدمها  التي 
والتي   2016 يناير  شهر  في  المسحية  واالقتصادية 
قرار  وصناع  معنية  وجهات  علماء،  استقطبت 
السابق  العمل  وزير  منهم  ودوليين،  محليين 

سعادة الدكتور عبد اهلل بن صالح الخليفي.
 

سيستند المؤشر إلى النتائج التي تم التوصل إليها 
من خالل مسح سنوي أو نصف سنوي تم إجراءه 
على عينة كبيرة وعشوائية تمثل العمال الوافدين 
المجاالت  قطر.  في  اليدوية  المهن  أصحاب 
المسح  في  تضمينها  سيتم  التي  الرئيسية 
قبل  من  تحديدها  تم  ذلك،  بعد  المؤشر  وفي 
المجاالت  وتشمل  العمل  ورشة  في  المشاركين 
المعيشية  والظروف  والسالمة،  الصحة،  التالية: 
االجتماعية،  والحياة  العمل،  وظروف  والسكن، 
والرضا بشكل عام. ومن خالل دمج اإلجابات على 
أسئلة المسح المتعلقة بهذه الموضوعات وغيرها 
من موضوعات أخرى ذات الصلة، سيقوم معهد 

البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية بإعداد 
مؤشر موضوعي وموثوق به يتم تحديثه بشكل 
للعمال  الحقيقية  الظروف  ليعكس  منتظم 
الوافدين وتجاربهم في قطر، وليساعد على تتبع 

التغييرات المرتبطة بالرفاه مع مرور الوقت.    
العمال  رفاه  مؤشر  قطر  تحتاج  لماذا  ولكن 

الوافدين؟
 

االقتراع العلمي للحصول على رؤية شاملة 
عن رفاه العمال 

تقريًبا، منذ أن وقع االختيار على قطر الستضافة 
الدولة  أصبحت  القدم،  لكرة   2022 العالم  كأس 
محل تفحص دولي مكثف بخصوص رفاه العمال 
التحتية  البنية  وصيانة  بإنشاء  يقومون  اللذين 
لتصل  البطولة  قبل  تحديثها  يجري  والتي  للبالد، 
قيمتها إلى ما يقرب من 220 مليار دوالر1. فنظام 
العمال  لكفالة  قطر  في  به  المعمول  الكفالة 
مجلس  دول  جميع  في  الحال  هو  كما  األجانب، 
باعتباره  النتقادات  تعرض  الخليجي،  التعاون 
إلى  البعض  وذهب  العصر«2.  »عبودية  إلى  أقرب 
المهنية  والسالمة  الصحة  حالة  بأن  التكهن  حد 
للعمال الذين يشيدون مالعب كأس العالم في 

قطر »سيخلِّف 4000 شخص متوفى«. 

نقيم الحجة هنا إلثبات أهمية استخدام مؤشر يعتمد على دراسة مسحية للحصول 
على نظرة شاملة عن ظروف معيشة وأحوال العمال الوافدين أصحاب المهن اليدوية 

في قطر، وتتبع هذه الظروف مع مرور الوقت. نقوم أيًضا بتوضيح كيف أن البيانات 
ل عليها في الوقت المناسب، والتي تمثل المجتمع القطري تمثيال  الموثوق بها، والُمحصَّ

ا تكتسي أهمية بالغة لفهم القضايا المعقدة التي تكمن وراء رفاه العمال،  حقيقّيً
وكذلك لتقييم التأثير الجوهري لتدخالت السياسة الحالية والمستقبلية على الحياة 

الفعلية للعمال. ولتوضيح المشاكل المترتبة عن النقص الحالي في البيانات الدقيقة 
والموثوق بها حول رفاه العمال، نقدم هنا النتائج المستخلصة من مسوح سابقة خاصة 

بالعمال قام بها معهد البحوث `االجتماعية واالقتصادية المسحية.
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المخاوف  شأن  من  التقليل  ودون  ذلك،  ومع 
الواضح  من  قطر،  في  العمال  برفاه  المتعلقة 
محدودة  نظرة  تعطي  المتوفرة  الدراسات  أن 
رسم  في  محدودة  خيارات  ثم  ومن  للمشكلة 
يحتمل  عينات  إلى  تستند  انها  حيث  السياسات، 
أال تمثل المقابالت ومصادر البيانات األخرى بشكل 

جيد، كما هو موضح في الجدول »1«.  

في  المستخدمة  المصادر  بين  من  الواقع،  في 
تقارير سابقة عن رفاه العمال في قطر والتي تم 
الترويج لها بشكل واسع  ما يلي: وثائق مختارة من 
وفيات  ومعدالت  الدول،  بعض  سفارات  مراسالت 
)بغض  الدولة  مستوى  على  محددة  جنسيات 
مقابالت  إلى  باإلضافة  الوفاة(،  سبب  عن  النظر 
مستهدفة مع أعداد قد تقتصر على 3 أفراد وقد 
تشمل ما يصل إلى 300 عامل )وقد أصبحت هذه 

المقابالت الطريقة األكثر شيوًعا(. 
وغير  المحدثة،  للبيانات  مصدر  توفير  خالل  ومن 
الصعيد  على  المجتمع  تمثل  والتي  المتحيزة، 
االجتماعية  البحوث  معهد  يسعى  الوطني، 
على  االعتماد  تجنب  إلى  المسحية  واالقتصادية 
قد  التي  الفردية  والحاالت  الشخصية  االنطباعات 
على  تنطبق  أوسع  صوًرا  تعكس  ال  أو  تعكس 
أرباب العمل أو القطاعات أو الوحدات السكنية أو 

الجنسيات أو غيرها من المتغيرات. 

مقاييس دقيقة لتتبع التغيير
الكفالة  نظام  من  التخلص  أن  من  الرغم  وعلى   
أي  في  أو  قطر  في  وارد  غير  أمر  كامل  بشكل 
ال  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  في  آخر  مكان 
تهدف  سياسات  تشريع  في  مستمرة  قطر  تزال 
ذوي  من  الوافدين  العمال  أوضاع  تحسين  إلى 
على  األخيرة،  اآلونة  وفي  األجور المتدنية.  
سبيل المثال، عدلت الدولة نظام الكفالة بإصدار 
العمال  ن  ُيَمكِّ مما   ،4  2015 لسنة   21 رقم  القانون 
االعتماد  ثم  ومن  بسهولة  البالد  مغادرة  من 
بشكل أقل على الكفيل. ومع ذلك، من الصعب 
تأثير مثل هذه اإلجراءات وغيرها من  قياس مدى 
الواقع.  أرض  على  العمال  حياة  على  التغييرات 
قد تتخذ الدولة خطوات كبيرة من أجل تحسين 
الوافدين، وقد  للعمال  العمل والمعيشة  ظروف 
المرجوة  األهداف  تحقيق  في  المبادرات  تفشل 
بدًلا من ذلك، ولكن بدون قياس علمي ثابت، من 
الجوهرية  التغييرات  مقدار  تحديد  المستحيل 
أو  الوقت،  مرور  مع  العمال  رفاه  على  تطرأ  التي 

ربط هذه النتائج بسياسات محددة. 
أدناه   »2« الشكل  إلى  المثال  سبيل  على  انظر 
باستخدام  التغييرات  هذه  أحد  يوضح  والذي 

للسياسات

جدول 1
ملخص مصادر البيانات المستخدمة في تقارير مختارة حول حقوق العمال في قطر.

ون اإلمارة لكأس  »عبيد« بطولة كأس العالم الذي ستنظمها قطر: إساءة واستغالل العمال الوافدين الذين ُيِعدُّ
العالم 2022«

        المصدر: صحيفة الجارديان، 2013
        البيانات: وثائق من سفارة دولة النيبال في الدوحة

إنشاءات كأس العالم في قطر »ستؤدي إلى وفاة 4000 عامل وافد«
        المصدر: االتحاد الدولي للنقابات المهنية، ورد في جريدة الجارديان، 2013

        البيانات: المعدل اإلجمالي للوفيات 1.2 مليون عامل وافد في قطر، حاالت وفاة عمال من الهند             
        وبنجالديش والنيبال في قطر في عامي 2012  و 2014

»الجانب المظلم للهجرة: تسليط األضواء على قطاع البناء في قطر قبل بطولة كأس العالم«
        المصدر: منشورات منظمة العفو الدولية، 2013

        البيانات: مقابالت ومجموعات بؤرية مع 289 عامل وافد؛ لقاءات مع ممثلي الدول، 22 شركة خاصة

»العمال الوافدون في قطر يصفون حاالت مثيرة للشفقة«
2015 ،)BBC( المصدر: بي بي سي نيوز        

        البيانات: مقابالت مع ثالثة عمال بقطاع اإلنشاءات
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العام  الرأي  مسوح  خالل  من  جمعها  تم  بيانات 
السنوية لمعهد البحوث االجتماعية واالقتصادية 
 854 أصل  من   %92 أفاد   ،2011 عام  في  المسحية5. 
عامل من أصحاب المهن اليدوية الذين شملهم 
المسح أنهم سلموا جوازات سفرهم لرب العمل. 
في   18 النسبة  هذه  انخفضت   ،2014 عام  وبحلول 
العمال  نسبة  أن  حين  في   ،%76 إلى  لتصل  المائة 
سفرهم  بجواز  يحتفظون  أنهم  أفادوا  الذين 

تضاعف ثالث مرات تقريًبا من 8% إلى %22. 

 ،2016 ديسمبر  في  تنفيذه  سريان  تاريخ  وبعد  اآلن   

سيمنع القانون رقم 21 سالف الذكر بشكل رسمي 
سفر  جوازات  على  االستحواذ  من  العمل  أرباب 
ميدانية  دراسة  إجراء  يعتبر  السبب،  لهذا  العمال.6 
مؤشر  من  كجزء  المسألة  هذه  حول  جديدة 
البحوث  معهد  أعده  الذي  الوافدين  العمال  رفاه 
االجتماعية واالقتصادية المسحية سيقدم بيانات 
محدثة يمكن اعتمادها لرسم تصور أكبر لما بعد 
عام 2011، وكذلك قياس االمتثال القانوني بالالئحة 

الجديدة. 

عن  للكشف  المعقدة  األسئلة  على  اإلجابة 
الخيارات الخاصة بالسياسات الفعالة 

في  والتغيير  المحرز  التقدم  تتبع  مجرد  من  بدال 
الدقيقة  المسح  بيانات  تساعد  أن  يمكن  ذاته،  حد 
مشاكل  حل  في  أيًضا  ككل  للمجتمع  والممثلة 
مجاالت  تحديد  وكذلك  المعقدة  السياسات 
جديدة تتطلب التحسين. في عام 2014 على سبيل 
المثال، ومن أجل فهم األسباب وراء استحواذ أرباب 
البحوث  معهد  طرح  السفر،  جوازات  على  العمل 
متابعة  سؤال  المسحية  واالقتصادية  االجتماعية 
عدم  سبب  لشرح  المسح  في  المشاركين  على 
النتائج  هذه  حوزتهم.  في  السفر  جوازات  وجود 
موضحة في الشكل »3«. حيث أفاد ما يقارب ثلث 
)37%( المشاركين أن جوازات سفرهم تم االحتفاظ 
بها رغًما عنهم، أفادت نسبة متساوية )36%( أنهم 
طلبهم،  على  بناء  العمل  لرب  جوازاتهم  سلموا 

شكل ١

اإلحتفاظ بجواز السفر بني العامل، ٢٠١١ - ٢٠١٤

شكل ٢

أسباب عدم اإلحتفاظ بجواز السفر، ٢٠١٤

للسياسات



للسياسات

٤

إذا ترك في محل  خوًفا على سالمة جواز السفر 
إقامتهم المشتركة.

   
لذلك، فيما يخص مسألة مصادرة جوازات السفر، 
مما  تعقيًدا  أكثر  مشهد  على  النتائج  هذه  تدل 
في  ظاهري.  تحليل  مجرد  من  يستنتج  أن  يمكن 
 %28 حوالي  واجه   2014 عام  في  األول،  المقام 
فقط )أي 37% من 76%( من العمال أصحاب المهن 
اليدوية في قطر مصادرة فعلية لجواز السفر من 
أرباب العمل، وهذه نسبة مختلفة كثيًرا عن  قبل 

النتيجة المستقاة من نظرة أولية إلى البيانات. 

عالوة على ذلك وما هو أكثر أهمية، توضح النتائج 
على  العمال  حفاظ  زيادة  هو  الهدف  كان  إذا  أنه 
يشمل  أن  يجب  حل  أي  فإن  سفرهم،  جوازات 
من  العمال  وغرف  السكن  بأماكن  األمن  تعزيز 
سبيل  على  تخزين،  أماكن  خزائنأو  توفير  خالل 
المجال،  هذا  في  تحسن  أي  غياب  في  المثال. 
في  العمال  من  العديد  يستمر  أن  المحتمل  من 
على  سفرهم  بجواز  العمل  رب  احتفاظ  تفضيل 

الرغم من تحريم القانون لذلك.  
 

الطريق الطويل إلى 2022
النقص الحالي الخاص بمعلومات شاملة وموثوق 
في  العمال  رفاه  عن  المناسب  الوقت  في  بها 
مئات  برفاه  المعنيين  لجميع  مشكلة  هي  قطر 
في  يساعدون  الذين  الوافدين  العمال  من  اآلالف 
المناصرة  الجماعات  على  هذا  وينطبق  البلد.  بناء 
السياسات.  داخل وخارج قطر وكذلك كبار صناع 

تحليل  يظل  المعنية،  الجهات  لجميع  بالنسبة 
المشاكل واقتراح الحلول المحتملة مقتصًرا على 
االعتماد على بيانات غير كاملة أو قصصية تفتقر 
قرارات  لتفعيل  الالزمين  واالتساع  العمق  إلى 
التقييم  أو  والمستهدفة،  المطلعة  السياسات 

المنهجي للسياسات المنفذة من قبل.      
تشهد  أن  المحتمل  من  الظروف،  هذه  ظل  في 
 ،022 العالم  كأس  حتى  المتبقية  الست  السنوات 
المضادة  واالدعاءات  االتهامات  من  النمط  نفس 
أي  يتمكن  أن  دون  ومنتقديها  قطر  طرف  من 
بالتقدم  اآلخر  الطرف  إقناع  من  الطرفين  من 
أو غيابه. ومن خالل تطوير مؤشر علمي  الحاصل 
معهد  يهدف  الوافدين،  العمال  لرفاه  ومستقل 
إلى  المسحية  واالقتصادية  االجتماعية  البحوث 
المساهمة في شق طريق أكثر وضوًحا وربما أقل 

جدًلا نحو المستقبل.  
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الدوحة، 27 أكتوبر.   

الغموض والقسوة التي تحيط برفاه العمال الوافدين أصحاب المهن اليدوية في قطر سيستمران في ظل 
البيئة الحالية التي تتسم بندرة المعلومات وغياب البيانات العلمية الشاملة عن وضع العمال ذوي الدخل 

المنخفض. وعلى الرغم من أن الدولة تتخذ خطوات لتحسين ظروف العيش والعمل للعمال الوافدين، ال 
توجد في الوقت الراهن آليات منهجية لتتبع أي تقدم ناتج عن ذلك، ولتحديد مجاالت محددة كان فيها 

التقدم سريًعا أو منخفًضا، أو لفهم االختالفات في النتائج التي يتم تحصيلها عبر القطاعات، أو الشركات، أو 
الجنسيات، أو المناطق الجغرافية. فقط من خالل إجراء مسوح موضوعية ومنتظمة تمثل المجتمع القطري 

ككل يمكن لصناع القرارات والمراقبين فهم الطبيعة الحقيقية ودوافع التحديات التي تواجه العمال 
الوافدين أصحاب المهن اليدوية، وتقييم أثر الجهود المبذولة للتصدي لهذه التحديات. ومع تطوير مؤشر 

علمي ومستقل خاص برفاه العمال الوافدين، يهدف معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية إلى 
المساهمة في شق طريق أكثر وضوًحا وربما أقل جدًلا نحو المستقبل.   

ملخص السياسة


