
 سالمة العمال
على رأس األولويات

ــي  ــن حوال ــون م ــل مك ــق عم ــاوالت فري ــة والمق ــاور للهندس ــر ب ــركة قط ــم ش تض
ــتادات  ــن االس ــة م ــي أربع ــة ف ــال الكهربائي ــذ األعم ــم تنفي ــًا مهمته 250 عام
ــى  ــا عل ــار حرصه ــي إط ــة. وف ــتضافة البطول ــا الس ــم تجهيزه ــي يت ــة الت الثماني
ــات  ــر والتقييم ــن المعايي ــة م ــركة مجموع ــع الش ــاءات، تتب ــل الكف ــتقدام أفض اس

ــف. ــة التوظي ــة بعملي الخاص

ــل  ــنوات ويعم ــذ 6 س ــركة من ــم للش ــذي انض ــيا ال ــي مورس ــي ريتش ــد الفلبين يؤك
ــدد  ــن الج ــال، أن الموظفي ــة العم ــؤول لرعاي ــًا كمس ــرية وأيض ــوارد البش ــر للم كمدي
ــذا  ــركة وه ــم للش ــرد انضمامه ــامة بمج ــراءات الس ــى إج ــًا عل ــًا اكفي ــون تدريب يتلق
يعــد أولويــة قصــوى قبــل بــدء العمــل فعليــًا فــي المواقــع المختلفــة. وفــي هــذا 
ــة  ــم تنظيمــه بصفــة دوري ــب علــى إجــراءات الســامة يت ــا تدري الصــدد، قــال: “لدين
مــع مؤسســات معتمــدة لمســاعدة العمــال علــى تحديــد المخاطــر المحتملــة التــي 
ــل  ــد العم ــيما عن ــا، ال س ــبل لمواجهته ــل الس ــل وأفض ــال العم ــم خ ــد تواجهه ق
ــع  ــي جمي ــية ف ــروط األساس ــم الش ــد أه ــذا أح ــد ه ــرة. ويع ــات كبي ــى ارتفاع عل
ــات  ــذه التدريب ــاعدتنا ه ــد س ــاريع واإلرث، وق ــا للمش ــة العلي ــاريع اللجن ــع مش مواق

ــا تجــاه ســامة العمــال”.  ــز التزامن ــرًا علــى تعزي كثي

ــة  ــأن عملي ــخ ب ــان راس ــن إيم ــاوالت م ــة والمق ــاور للهندس ــر ب ــركة قط ــق ش تنطل
التدريــب ضروريــة ليــس لتعريــف الموظفيــن بمعايير الســامة فحســب، بــل لتزويدهم 
ــن  ــركة والقواني ــن الش ــم وع ــاق عمله ــول نط ــاملة ح ــة وش ــات واضح ــًا بمعلوم أيض
ــة  ــة باللغ ــجيات صوتي ــداد تس ــركة بإع ــت الش ــا، قام ــن جانبه ــا. وم ــة به المرتبط
ــع المعلومــات األساســية حــول إجــراءات  ــة -اللغــة األم للعمــال- تتضمــن جمي الهندي
الســامة ويتــم تشــغيلها فــي الحافــات التــي تنقــل العمــال بيــن أماكــن اإلقامــة 
ومواقــع العمــل. وخــال إحــدى عمليــات التفتيــش الدوريــة فــي قطــر، حظيــت هــذه 
الفكــرة المبتكــرة بترحيــب مــن شــركة إمباكــت ليميتــد، شــركة االستشــارات الدوليــة 

ــاريع واإلرث. ــا للمش ــة العلي ــال اللجن ــي ألعم ــب الخارج ــد المراق ــي تع والت

أمــا فــي مــا يخــص الممارســات خــارج موقــع اإلنشــاءات، فــإن المقــاول مــن الباطــن 
يتفهــم أهميــة وجــود قــوة عاملــة مســتقرة ويؤكــد ريتشــي أن إحــدى التحديــات 
ــي.  ــم األصل ــى وطنه ــال إل ــؤالء العم ــن ه ــو حني ــه ه ــي عمل ــا ف ــي يواجهه الت
ــي بأنهــم  ــًا مــا يأتينــي العمــال ليخبرون ــك، قــال ريتشــي: “غالب وتعليقــًا علــى ذل
ــادت  ــد ع ــم، فق ــم معاناته ــم. أتفه ــة أطفاله ــرهم، وخاص ــى أس ــدون إل يفتق
ــن  ــة يتعي ــا تضحي ــًا، لكنه ــم أيض ــا أفتقده ــن وأن ــي الفلبي ــا ف ــى منزلن ــرتي إل أس
ــى  ــول عل ــال الحص ــن خ ــتنا م ــتوى معيش ــين مس ــل تحس ــن أج ــا م ــا تقديمه علين

ــا”. ــتمرار بحياتن ــل واالس ــب أفض رات

ــاور  ــر ب ــركة قط ــاول ش ــات، تح ــذه التحدي ــى ه ــب عل ــاعيها للتغل ــار مس ــي إط وف
للهندســة والمقــاوالت  إنشــاء مجتمــع أشــبه مــا يكــون بالجــو العائلــي بيــن جميــع 
العامليــن بالشــركة، حيــث يتــم تنظيــم ســباقات المــرح، وبطولــة الكريكيــت، وحملــة 
ــة  ــى أحذي ــن عل ــول الفائزي ــع حص ــن م ــنوي للموظفي ــاء س ــدم، وعش ــرع بال للتب
وقمصــان رياضيــة تشــجيعًا لهــم وتقديــرًا لمشــاركتهم فــي مثــل هــذه الفعاليــات.

كمــا تعمــل الشــركة وفــق منظومــة سياســات صارمــة تضمــن دفــع رواتــب فريــق 
العمــل فــي موعــده المحــدد شــهريًا، وتوفــر بــدل تذكــرة طيــران ســنوية للعمــال. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، أكــد ريتشــي أنــه “عندمــا يكمــل العامــل عامــًا فــي الشــركة، 

يحصــل علــى زيــادة بنســبة 30٪ علــى الراتــب األساســي”.

ــا  ــة العلي ــة باللجن ــة الخاص ــف العالمي ــة رد التاكلي ــًا خط ــركة أيض ــدت الش ــد اعتم وق
ــا  ــع عماله ــة لجمي ــتحقات المالي ــداد المس ــوم اآلن بس ــث تق ــاريع واإلرث، حي للمش
بواقــع 3,500 ريــال قطــري لــل عامــل علــى أقســاط شــهرية لمواجهــة ممارســات 
ــي  ــوة ف ــذه الخط ــى ه ــوء عل ــي الض ــّلط ريتش ــة. وس ــر األخاقي ــف غي التوظي
تصريــح لــه جــاء فيــه: “خــال مشــاركتنا فــي مشــاريع البطولــة، تعلمنــا الكثيــر عــن 
الممارســات األخاقيــة للتوظيــف. أدركنــا أن لدينــا بعــض المشــلات التــي يجــب علينــا 
معالجتهــا. أمــا اآلن، فنحــن نلتــزم بالتعــاون فقــط مــع واكالت التوظيــف المســجلة 
لضمــان عــدم دفــع العمــال ألي رســوم غيــر قانونيــة مقابــل التوظيــف، فالمســؤولية 

الاكملــة لهــذه الرســوم غيــر القانونيــة تقــع علــى عاتــق أصحــاب العمــل”.

وفــي ختــام حديثــه، أكــد ريتشــي، مديــر المــوارد البشــرية فــي شــركة قطــر بــاور 
ــا  ــي م ــه ف ــذي أحرزت ــدم ال ــدًا بالتق ــورة ج ــركة فخ ــاوالت، إن الش ــة والمق للهندس
ــاريع  ــا للمش ــة العلي ــة اللجن ــت مظل ــا تح ــدء عمله ــذ ب ــال من ــة العم ــص رفاهي يخ
واإلرث ومشــاركتها فــي مشــاريع أكس العالــم FIFA قطــر 2022™، علــى الرغــم مــن 

ــة. ــات القائم التحدي

في عام 2016، تم تعيين شركة قطر باور 
للهندسة والمقاوالت كمقاول من الباطن 

لتنفيذ بعض أعمال اإلنشاءات في استاد البيت، 
وهو أحد االستادات التي ستستضيف أكس العالم 

FIFA قطر 2022™. منذ ذلك الحين، وبعدما 
أثبتت كفاءتها، توسعت الشركة بأعمالها وُأسند 

إليها مهام تنفيذ بعض أعمال اإلنشاءات في 
استادات أخرى مثل استاد الجنوب، واستاد المدينة 

التعليمية، واستاد أحمد بن علي، حيث تتولى 
أعمال التركيبات الكهربائية في هذه المواقع. 

شركة قطر باور للهندسة والمقاوالت قصة مقاول

“خالل مشاركتنا في مشاريع البطولة، تعلمنا 
الكثير عن الممارسات األخالقية للتوظيف. 

أدركنا أن لدينا بعض المشالك التي يجب علينا 
معالجتها. أما اآلن، فنحن ملتزمون بالتعاون 

فقط مع واكالت التوظيف المسجلة”. 

ريتشي مورسيال 
مدير الموارد البشرية وموظف رعاية العمال، قطر باور للهندسة والمقاوالت
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