
 

 

 לקראת המונדיאל: שוק העבודה במפרץ חייב להשתנות

וקטר הודיעו לאחרונה על עריכת שינויים שיטיבו עם העובדים   למרות שאיחוד האמירויות, ערב הסעודית

מגזר    שהביאו לתלות של מדינות המפרץ בכוח עבודה זר שרירים • עיוות מובנה זה יוצר  הזרים, התנאים

 נמוך יותר פרטי קטן יחסית, שבו ניכרת העדפה להעסיק עובדים זרים המוכנים לקבל שכר

 1.4.21  / ד"ר יואל גוז'נסקי

ההכנות הנשלמות לאירוח גביע העולם בקטאר בשנה הבאה מעלות לסדר היום את הפגיעה במהגרי העבודה  

במפרץ. שחקני כמה נבחרות כדורגל עלו למגרשים בשבועות האחרונים כשעל חולצותיהם כיתוב בזכות  

הזמניים בקטר, כמו בי היחס לו זוכים מהגרי העבודה  תר מדינות המפרץ. תחקיר של "הגרדיאן"  בגנות 

 זרים נהרגו בבניית האצטדיונים באמירות. 6,500הלונדוני שפורסם לאחרונה מגלה כי לפחות 

  - ערב הסעודית, איחוד האמירויות הערביות, קטר, כווית, עומאן ובחריין   -בשש מדינות המפרץ הערביות 

זמניים הגדול בעולם של מהגרי עבודה  הריכוז  כנמצא  בעולם. לשם    10-,  מכלל מהגרי העבודה  אחוזים 

מיליון הם עובדים זרים. רובם   8-מיליון תושבים באיחוד האמירויות, כ 9.5המחשה, מתוך אוכלוסייה של 

פי נתוני הבנק העולמי, מעל  -ומרביתם מגיעים מאסיה. על  low skilled workersעונה על ההגדרה של  

הקיום התקין אחוזים מכוח העבודה המועסק בב  95 נייה ובעבודות כפיים במפרץ מורכב מזרים. מנגנוני 

 יומי במדינות המפרץ תלוי במהגרי עבודה. -היום

העובדים הזרים למעשה תלויים לחלוטין בחסדיו של הפטרון המקומי שלהם, יליד המקום. תופעת הפגיעה 

רחב. במסגרת מערכת חוקים  בעובדים זרים שכיחה במדינות המפרץ הערביות, אך אינה מדווחת באופן נ

זכויות, והתלונות השכיחות במפרץ קשורות בהלנת שכר, מניעת   מאוד  העובדים נהנים ממעט  נוקשה זו 

טיפול רפואי, החרמת דרכונים ואף כליאה והתעללות בעובדים הזרים. כשאירועים אלו מגיעים לכותרות,  

העובד. סכום  הם גורמים לא פעם למתיחות דיפלומטית בין המדינה המארחת   במפרץ למדינת המוצא של 

מיליארד דולר, ומדינות היעד העיקריות הן   120-העברות הכספים השנתי הרשמי ממדינות המפרץ הוא כ

 מיליארד דולר בשנה(.  20-מיליארד דולר בשנה( ומצרים )כ 50-הודו )כ
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