
تحالف شركَتي البالغ للتجارة والمقاوالت والرسن وتوبرو قصة مقاول

 االرتقاء بأسلوب
حياة العمال

كونه من أول التحالفات التي تبنت معايير رعاية العمال المعتمدة من قبل اللجنة 

العليا للمشاريع واإلرث، أشادت األخيرة بالتزام تحالف شركتي “البالغ” و“الرسن 

وتوبرو” بحماية حقوق العمال طوال فترة عملهم في الشركة، بما في ذلك 

تغطية رسوم توظيفهم، وتحويل رواتبهم في الوقت المحدد، وتوفير الرعاية 

الطبية الالزمة لهم بشلك دائم.

انطالقًا من تمسكها بالمعايير الصارمة لرعاية العمال وما يتطلبه ذلك من التزام 

ودعم دائم من قبل اإلدارة، قامت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث بتعيين السيد 

هيتندرا بهادور، مسؤواًل لرعاية العمال في مشروع تحالف شركتي “البالغ” 

و“الرسن وتوبرو”.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال بهادور، القائد السابق في القوات المسلحة 

الهندية وصاحب 34 عامًا من الخبرة: “أعتز بالعالقة الوثيقة التي تربطني بجميع 

العمال، حيث يمكنهم زيارتي في مكتبي أو االتصال بي في أي وقت يشاؤون. 

لقد علمتني الحياة العسكرية ضرورة البقاء على تواصل مع فريق العمل ومتابعة 

احتياجاتهم على مدار الساعة”. وأضاف: “إن إدراك مفهوم الرعاية واجب على 

مسؤول رعاية العمال، فضاًل عن كونه كذلك بالنسبة لفريق إدارة المشروع، 

فالعمال يمضون الجزء األكبر من وقتهم في الموقع مع مشرفيهم. هذا أمر في 

غاية األهمية لمدير المشروع. لذلك، يتمثل جوهر مهمتنا في تحقيق التوازن بين 

متطلبات المشروع من جهة واحتياجات العمال من جهة أخرى”.

وحول اتصاله اليومي بالعمال وما يوفره له ذلك من معرفة معمقة حول 

احتياجاتهم ودوافعهم للعمل، يقول بهادور: “ينحدر معظم العمال من القرى 

والبلدات المتواضعة، وفي كثير من األحيان يكونون المعيلين الوحيدين ألسرهم. 

لذلك، فهم يركزون بشلك أساسي على الحصول على راتب منتظم لدعم أسرهم 

في بلدانهم، إلى جانب تلبية احتياجاتهم األساسية مثل الطعام، والمسكن، 

والنقل، وهنا تأتي مهمتنا في رعايتهم وتأمين متطلباتهم بما يجعلهم 

يشعرون أكنهم بين عائالتهم”. 

اكن تحالف شركتي “البالغ” و“الرسن وتوبرو” في طليعة شراكت المقاوالت في 

تبّني منتديات رعاية العمال التي أرستها اللجنة العليا للمشاريع واإلرث كجزء من 

آلية رفع قضايا العمال ومنحهم فرصة مشاركة همومهم وآرائهم بلك أريحية. 

وانطالقًا من إدراكه ألهمية هذه المنصة في تمكين العمال من إيصال أصواتهم، 

أظهر التحالف التزامًا راسخًا بتطبيق ذلك بشلك فعال. وقد رصد تقرير مجموعة 

العمل المشتركة للجنة العليا للمشاريع واإلرث، واالتحاد الدولي لعمال البناء 

واألخشاب اإلجراءات التي اتبعها تحالف شركتي “البالغ” و“الرسن وتوبرو” وأشار إلى 

إدارته الجيدة لمنتدى رعاية العمال وما نتج عنه من نقاشات مفتوحة وهادفة. 

شهد منتدى رعاية العمال طرح واحدة من القضايا األكثر شيوعًا والمتمثلة بعدم 

وجود زيادات في الرواتب. وبناًء على ذلك، عمل تحالف شركتي “البالغ” و“الرسن 

وتوبرو” عن كثب مع اللجنة العليا من أجل التأسيس آللية فعالة تساعد القوى 

العاملة في النمو والتقدم. وقد نتج عن ذلك توفير دورات تدريبية مجانية مدّعمة 

بالشهادات ألكثر من 700 عامل من أجل تعزيز مهاراتهم، ليتم بعد ذلك ترقية 

العديد منهم إلى وظائف أعلى.

وبمناسبة ترقيته من عامل إلى مشرف رافعات في مشروع تحالف شركتي “البالغ” 

و“الرسن وتوبرو”، يقول عبد العزيز سليمان، 28 عامًا، من غانا: "نحن أكفراد يجب 

علينا أن ندرك إماكنياتنا وماكمن قوتنا، ونغتنم الفرص التي تقودنا إلى التقدم. 

أنا في غاية السعادة بالفرصة التي أتاحها لي تحالف شركتي "البالغ” و"الرسن 

 وتوبرو”.

إن فريق إدارة تحالف شركتي “البالغ” و“الرسن وتوبرو” الذي يعمل بشلك وثيق مع 

مسؤول رعاية العمال وممثلي العمال المنتخبين من أجل تعزيز حياة عمال المشروع، 

يمثل نموذجًا مدهشًا لما يمكن تحقيقه من خالل االلتزام الصادق بمبدأ رعاية العمال.

في شهر يونيو 2016، أعلنت اللجنة العليا 
للمشاريع واإلرث عن اختيار تحالف شركَتي البالغ 

للتجارة والمقاوالت القطرية والرسن وتوبرو 
الهندية - أكبر شركة إنشاءات في الهند - 

كمقاول رئيسي لبناء استاد أحمد بن علي.

“إن إدراك مفهوم الرعاية واجب على مسؤول 
رعاية العمال، فضًل عن كونه كذلك بالنسبة لفريق 

إدارة المشروع، فالعمال يمضون الجزء األكبر من 
وقتهم في الموقع مع مشرفيهم. هذا أمر في 
غاية األهمية لمدير المشروع. لذلك، يتمثل جوهر 

مهمتنا في تحقيق التوازن بين متطلبات المشروع 
من جهة واحتياجات العمال من جهة أخرى.”
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