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لكمة األمين العام 

تشّك استضافة أكس العالم للمرة األولى في الشرق األوسط 
فرصًة غالية لبلدنا. ونتشّرف باستضافة هذا العرس الكروي طوال 

مدة 28 يوًما تتحّول فيها دولتنا إلى قرية كونية تجمع في 
رحابها زّواًرا من مختلف بقاع األرض يجمعهم شغفهم بأشهر 

رياضة في العالم. 

بيد أن هذه الفرصة ترافقها مسؤوليات كبيرة نحملها بجدية بالغة 
على عاتقنا. إذ يعتبر هذا الحدث دافًعا مهما لدولتنا لإلسراع في 

التقّدم واإلصالح االجتماعيين وإظهار مدى التزامنا بهما. فمن خالل 
أكس العالم 2022 وعمل اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، نسعى 

إلحداث تغيير في حياة الناس وتحّمل المسؤولية االجتماعية التي 
تلقى على عاتق منّظمي الفعاليات الضخمة في عصرنا الحديث.

نقّدم اليوم النسخة الرابعة لتقرير رعاية العمال الذي يجّسد ركيزة 
أساسية في وثائق اللجنة العليا، باعتباره جزًءا مهًما من التزامنا 
بالشفافية واالنفتاح في التعامل مع شؤون رعاية العمال. حيث 
يلقي هذا التقرير الضوء على المعالم التي بلغناها والشرااكت 

التي بنيناها والمبادرات التي أطلقنها والتقّدم الذي أحرزناه. 
باإلضافة إلى أنه يرسم المالمح التفصيلية للتحديات التي ال نزال 

نواجهها والطريقة التي ننوي اعتمادها للتغّلب عليها في 
السنة المقبلة. ويقّدم لنا التقرير أيًضا رؤية متاكملة لنهج اللجنة 

العليا في إدارة القوى العاملة التي تنّفذ مشاريع أكس العالم 
.2022
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كما يشّرفني أن أرى التقّدم الذي أحرزته اللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث في السنة الماضية. فباإلضافة إلى المبادرات الكثيرة التي 

اتخذت وتركت أثًرا طّيًبا على حياة الكثيرين، أفتخر بشك خاص 
بالجهود التي بذلت لمعالجة قضايا رسوم التوظيف. فقد أفضت 
خطة تعويض رسوم التوظيف التي بدأناها إلى قيام 123 مقاواًل 

ومقاواًل فرعًيا بتعويض الرسوم التي اكنت ستفرض )بشك غير 
قانوني( على العمال خالل عملية استقدامهم قبل وصولهم إلى 

قطر. 

لقد اكن الفتًا تعاون المقاولين  وردودهم اإليجابية التي أفضت إلى 
نجاح خطة التعويض التي وضعناها والذي يظهر جليًا في العديد من 

الشراكت التي طبقت هذا النظام على اكمل القوى العاملة فيها. 
وقد عّبرت شراكت عالمية عّدة عن اهتمامها باالطالع على الوسائل 

التي اعتمدناها لتطبيق هذا النظام. وهنا بالذات تكمن حقيقة اإلرث 
الذي نرّسخه في تجربة استضافة أكس العالم.

كما يعرض التقرير التطّور المستمر لمنتديات رعاية العمال لدينا والتي 
ا من آليات التظّلم المعتمدة. فينتخب العمال  تعّد جزًءا مهمًّ

ممثليهم الملكفين باإلبالغ عن اإلشاكليات والشاكوى إلى اللجنة 
العليا والمقاولين لدينا. وبفضل نجاح هذا النموذج، سيجري تطبيقه 

على مدًى أوسع في قطر من قبل وزارة التنمية اإلدارية والعمل 
والشؤون االجتماعية ومكتب منظمة العمل الدولية في قطر.

ال تزال هنالك بعض التحديات والصعوبات التي أوضحناها بالتفصيل 
في هذا التقرير ، منها الوفيات المرتبطة بحوادث العمل. لقد 

خسر تاج ناريان ثارو حياته بعد السقوط من علو أثناء أدائه عمله 
في استاد الوكرة، وعلى الفور تم تشكيل فريق خاص للتحقيق 

في الحادث ضّم خبراء عالميين مستقلين، كما تم اتخاذ تدابير 
تصحيحية لضمان السالمة عند العمل في المرتفعات، وذلك 

تماشيًا مع أفضل الممارسات المعتمدة عالميًا. لقد اتخذنا جميع 
التدابير الممكنة لتفادي وقوع حوادث مماثلة. نجدد تعازينا الحارة 

إلى أسرة تاج.  

وتبقى مقاربتنا المعتمدة في معالجة الكم الكبير من التحديات 
والمشالك هي التزامنا  بالشفافية والعمل من أجل ضمان عدم 

تكرار األخطاء وتحديد المشلكات النظامية وحّلها أو تصحيحها، 
بالتعاون مع شراكئنا ومع مراقبين مستقلين ومنظمات المجتمع 

المدني. 

صحيٌح أن الرحلة لن تنتهي مطلًقا في ضوء شؤون معّقدة 
وشاملة كهذه. لكن يسّرني أن أرى التقّدم الذي أحرزناه حتى اآلن 
وألمس التزامنا بال هوادة بالتقّدم والتحّسن. وفي هذا السياق، 

سنتابع العمل بنهج الشفافية واالنفتاح والشراكة مع المجتمعين 
المحلي والدولي منّفذين مشاريعنا التي تخلف أثًرا اجتماعًيا أصياًل 

داخل بلدنا وخارجه.

مع أطيب التحيات،

سعادة األمين العام حسن الذوادي
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اللجنة العليا للمشاريع واإلرث في سطور

أنشأت دولة قطر اللجنة العليا للمشاريع واإلرث في عام 2011 
لتتولى مسؤولية تنفيذ مشاريع البنية التحتية واالستادات 

ومنشآت التدريب الالزمة الستضافة نسخة تاريخية مبهرة من 
بطولة أكس العالم لكرة القدم عام 2022، ووضع المخططات 

والقيام بالعمليات التشغيلية التي تجريها قطر كدولة 
مستضيفة للبطولة، لتساهم بذلك في تسريع عجلة التطور 

وتحقيق األهداف التنموية للدولة، وترك إرث دائم لقطر والشرق 
األوسط وآسيا والعالم أجمع.

ستساهم االستادات والمنشآت والمرفقات الغير رياضية 
ومشاريع البنية التحتية في استضافة بطولة متقاربة ومترابطة، 

ترتكز على مفهوم االستدامة وسهولة الوصول بشك شامل. 
بعد انتهاء البطولة، كما ستتحول االستادات والمناطق المحيطة 

بها إلى مراكز اجتماعية حيوية، مشلّكًة بذلك أحد أهم أعمدة 
اإلرث الذي نعمل على بنائه لتستفيد منه األجيال القادمة.

تتولى اللجنة العليا للمشاريع واإلرث من خالل العمل عن كثب مع 
اللجنة المحلية المنظمة قطر 2022 مسؤولية اإلشراف على 

العمليات التخطيطية والتشغيلية لبطولة أكس العالم لكرة 
القدم 2022، ليعيش ضيوفنا من عائالت ومشجعين قادمين من 

شتى أنحاء العالم أجواء البطولة بك أمان، مستمتعين بكرم 
الضيافة الذي ُتعرف به دولة قطر والمنطقة.

وتسّخر اللجنة العليا التأثير اإليجابي لكرة القدم لتحفيز التنمية 
البشرية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية في جميع أرجاء قطر 

والمنطقة وآسيا، وذلك من خالل برامج متميزة مثل الجيل 
المبهر، وتحدي 22 ، ورعاية العمال، ومبادرات هادفة مثل 

التواصل المجتمعي، وتأسيس معهد جسور.

 

6



عن إدارة رعاية العمال 

لطالما اكنت رعاية العمال في مقدمة ما تقوم به اللجنة العليا 
من عمل، وقد جرى تخصيص فرق عمل للتعامل مع مشلكات 

رعاية العمال منذ عام 2013 عندما بدأت اللجنة العليا بالتخطيط 
لبرامج البناء. وتعمل إدارة رعاية العمال الحالية تحت مظلة مكتب 
األمين العام للجنة العليا مباشرة، وتتمحور رؤيتها في أن تكون 

بطولة أكس العالم لكرة القدم قطر 2022 بطولة مبهرة تتبنى 
أفضل الممارسات المتبعة في مجال رعاية العمال، وتدعم جهود 

التنمية البشرية واالجتماعية في دولة قطر.

يعمل في هذه اإلدارة موظفون بدوام اكمل يكّرسون جهودهم 
لضمان تطبيق فّعال لمعايير رعاية العمال في اكفة مشاريع 

اللجنة العليا. وقد نما الفريق تناسبًا مع تطور مشاريع اللجنة 
العليا، حيث تضم اإلدارة حاليًا 14 موظفًا يعملون بدوام اكمل، بما 

في ذلك خمسة مدققين/مفتشين خارجيين. ويتسم فريق إدارة 
رعاية العمال بالتنوع وإجادة لغات مختلفة وتعدد التخصصات في 

خبرات متنوعة منها التدقيق وعلم النفس الصناعي.

وتتولى إدارة رعاية العمال المسؤوليات التالية:

وضع آليات امتثال وإنفاذ فّعالة لمعايير رعاية العمال

اإلشراف على المسائل المتعلقة بصحة العمال وسالمتهم 
في جميع برامج اللجنة العليا

قيادة عمليات التدقيق وتفتيش منشآت المقاولين وإجراءها 
)بما فيها إجراء المقابالت مع العمال وتفتيش أماكن سكنهم 

ومواقع العمل( وتقييم مناقصات رعاية العمال

تنفيذ برامج التواصل والمشاركة والتدريب وإجراء األبحاث 
لتوجيه السياسات وإعالم أصحاب القرارات والتواصل مع 

األطراف الداخلية والخارجية المعنية
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رحلة رعاية العمال

فبراير 2013
2014

ديسمبر 
2014

ديسمبر 
2015

فبراير 
2016

مارس 
2016

أبريل 
2016

نوفمبر 
2016

أبريل 
2017

أبريل 
2017

مايو
2017 

يونيو 
2017

يوليو 
2017

أغسطس 
2017

نوفمبر 
2017

ديسمبر 
2017

ميثاق رعاية 
العمال 

النسخة األولى من 
معايير رعاية العمال 

تقرير االمتثال األول 
حول رعاية العمال 

تقرير االمتثال الثاني 
حول رعاية العمال 

تقرير رعاية العمال 
السنوي األول 

النسخة الثانية من 
معايير رعاية العمال 

تعيين المراقب 
الخارجي المستقل 

مذكرة التفاهم مع 
االتحاد الدولي لعمال 

البناء واألخشاب 

إطالق الخط الساخن 
لشاكوى العمال 

التقرير األول للمراقب 
الخارجي المستقل 

تقرير رعاية العمال 
السنوي الثاني 

برنامج التغذية مع لكية 
طب وايل كورنيل – قطر 

برنامج التدريب وتحسين 
المهارات مع مركز قطر 

الدولي لألمن والسالمة 

الشراكة مع
البنك التجاري 

المشروع التجريبي 
لتقنية التبريد في 

استاد لوسيل 

سداد رسوم 
التوظيف 

المنجزات حتى تاريخه
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يناير
2018 

فبراير 
2018

مارس 
2018

مارس 
2018

أبريل 
2018

مايو
2018 

يوليو 
2018

نوفمبر 
2018

ديسمبر 
2018

التقرير السنوي األول لمجموعة العمل 
المشتركة بين اللجنة العليا واالتحاد 

الدولي لعمال البناء واألخشاب

النشرة األولى المرفقة 
بالنسخة الثانية من معايير 

رعاية العمال 

تقرير االمتثال السنوي 
الثاني للمراقب الخارجي 

تقرير رعاية العمال 
السنوي الثالث 

نظام السجالت 
الطبية اإللكترونية 

تطبيق العمال 

الفحوص الطبية السترات المبّردة 
الشاملة 

نتائج مسوحات 
العمال 

منجزات عام 2018
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معايير رعاية العمال

إن معايير رعاية العمال هي مجموعة من القواعد اإللزامية التي 
تضمن سير عمل الشراكت في مشاريع اللجنة العليا وفقًا للقيم 

الخاصة باللجنة العليا. وُتحدد هذه المعايير بوضوح متطلبات 
اللجنة العليا ذات الصلة بالتوظيف والعمالة وظروف المعيشة 

والعمل بالنسبة لاكفة العاملين في مشاريع اللجنة العليا.
 

وبعد إصدار ميثاق رعاية العمال في مارس 2013، نشرت النسخة 
األولى من معايير رعاية العمال في فبراير 2014 وتبعها نشر 

النسخة الثانية عام 2016 التي جرى تحديثها في فبراير 2018 
)بعنوان النشرة األولى(.  

وقد جرت نشاطات رئيسية منذ إطالق النشرة األولى نذكر منها:

دورات توعية المقاولين حول المتطلبات المعّززة؛  •
•  إجراء فحوصات طبية أولية لجميع العمال قبل انضمامهم إلى 

مشاريع اللجنة العليا ثم إجراءها دورًيا عبر الهالل األحمر القطري؛
تمكين مسؤولي رعاية العمال ومسؤولي رعاية العمال في   •
المشروع من خالل آلية إبالغ مباشر إلى مدراء المشاريع لدى 

المقاولين أو المدراء العموميون؛
تحسين عملية الموافقة لألطراف المتعاقدة األخرى والمقاولين   •

الفرعيين لتشمل السكن الملتزم بمعايير اللجنة العليا وممارسات 
التوظيف األخالقية وتعويض رسوم التوظيف وتوفير تذاكر 
رحالت جوية سنوية أو بدالت مالية للعمال كشروط مسبقة 

للحصول على موافقة األطراف المتعاقدة األخرى على أي 
مشروع من مشاريع اللجنة العليا.
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موجز تنفيذي

يغطي تقرير رعاية العمال السنوي الرابع الفترة الممتدة من فبراير 
2018 إلى يناير 2019. وقد بدأت تلك السنة بعدٍد من التحديات 

الواجب معالجتها، ومجموعة متفق عليها من التوجهات والدروس 
المستخلصة من السنة السابقة.

وقد سّجلت الفترة السابقة اتجاًها إيجابًيا في مجال االمتثال لمعايير 
رعاية العمال. وأصبحت أماكن سكن العمال في البرنامج مستوفية 
بالاكمل لمعايير السالمة والرعاية، باإلضافة إلى تقّدم ملحوظ في 

مجاالت الصّحة واألجور والظروف االجتماعية.

عالوة على ذلك، أحرزت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث انجازًا جديًدا 
باعتماد نظام تعويض رسوم التوظيف، حيث يهدف هذا النظام إلى 

تعويض العمال عن الرسوم التي ألقيت على عاتقهم بصورة غير 
مشروعة خالل عملية التوظيف، فمن المقّرر تعويض العمال بمبلغ 

80 مليون ريال قطري ضمن فترة 12 إلى 36 شهر. وقد استفاد من 
هذه الخطة أكثر من 31 ألف عامل يعملون في برامج اللجنة العليا 
وبرامج أخرى. كما أن العمل على إشراك المقاولين المتحّفظين في 

الخطة هذه تثمر نتائج مشّجعة.

وتم تعزيز إماكنية االستفادة من آليات التصحيح والتظّلم بعد النجاح 
الذي أحرزته منتديات رعاية العمال، ما شّجع وزارة التنمية اإلدارية 

والعمل والشؤون االجتماعية ومعها منظمة العمل الدولية على 
دراسة تلك التجربة لتطبيقها في عموم قطر. كما أضيفت لغات 
جديدة للخّط الساخن ووضعت الصيغ النهائية ألدوار ومسؤليات 

ممثلي العمال، كما أجريت دورات تدريبية إلعدادهم الستالم 
مهامهم.

في موازاة ذلك، أدخلت تغييرات على كيفية إجراء عمليات التفتيش 
وعلى بعض المعايير المحّددة وعملية الموافقة على األطراف 

المتعاقدة األخرى بهدف تحسين االمتثال لدى جميع المقاولين. 
وسيمكن تخطي مقاربة »حّل الواحد للجميع« في مجال التدقيق 

واالمتثال من تشديد التدقيق في مواضع اإلشاكليات المحتملة 
والتركيز اإلضافي على تأمين تصحيح األوضاع وسّد فجوات عدم 

االمتثال. ااّل أننا ما زلنا نواجه بعض التحديات على هذا الصعيد وال يزال 
أمامنا الكثير لننجزه في السنوات القادمة.

 

وقد أجرت شركة إمباكت بصفتها المراقب الخارجي 24 عملية تفتيش 
وتدقيق أّولي و24 مراجعة متابعة ستنشر نتائجها في التقرير 
الصادر في فبراير 2019. وبلغ معدل إغالق حاالت عدم االمتثال 

والمالحظات في هذه السنة 75 في المئة من عمليات التفتيش 
والتدقيق للمتابعة.

و في ما يتعلق بالصحة و السالمة، حّقق اإلنفاذ المستمر الستراتيجية 
االستجابة الطبية الطارئة منافًعا كبيرة عكست تحسًنا في معدالت 

االستجابة الطارئة. ففي فبراير، أدخلت النشرة األولى للنسخة الثانية 
من معايير رعاية العمال متطلبات إجراء فحوص صّحية أولية شاملة مع 

موجبات توفير متابعة صّحية لمن يحتاج إليها. وقد أتى إطالق 
المرحلة التجريبية لنظام السجالت اإللكترونية في استاد المدينة 
التعليمية كخطوٍة نحو الهدف الموضوع لألمد البعيد والمتمّثل 

بإطالق هذا النظام األول من نوعه في قطر.

عالوة على ذلك، ال تزال الصحة المهنية أولويًة رئيسيًة منذ تحديدها 
إكشاكلية من جانب مجموعة العمل المشتركة بين اللجنة العليا 

واالتحاد الدولي لعمال البناء واألخشاب عام 2017. لذلك أجريت 
دورات تدريبية لاكفة الطواقم الطبية وعدٍد من العاملين في 

اختصاصات مهنية معّينة. وتابعت مجموعة العمل المشتركة التركيز 
على جانب العمل على ارتفاعات شاهقة وسالمة المطبخ، مما أدى 

إلى إجراء تغييرات شاملة لعمليات المطابخ وسالمة الغذاء. على الرغم 
من اإلجراءات الصارمة التي تم اتخاذها والعمل الدؤوب خالل العام 

المنصرم، تدرك اللجنة العليا للمشاريع واإلرث الحاجة إلى إدخال المزيد 
من التحسينات في هذا المجال وهي تأمل في تسريع عجلة تقدمها 

في العام المقبل. وقد تم تمديد اتفاقية التعاون مع االتحاد الدولي 
لعمال البناء واألخشاب حتى عام 2019 والذي من شأنه تسهيل إجراء 

بعض التحسينات الالزمة .
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تمّيز عام 2018 بالتطورات في مجال تكنولوجيا التبريد، حيث 
أنتجت سنتان من األبحاث واالختبارات تصميًما نهائًيا لمجموعة 
مالبس تبريد، عملية ناجحة وجاهزة إلطالقها قبل صيف عام 

.2019

في مجال نشاطات التواصل، وّفر مسح العمال األول منصة خاصة 
بالعمال لمشاركة الحقائق وطرح أفاكرهم حول مواضيع أساسية. 

وأجريت دورات تدريبية كجزٍء من برنامج اللجنة العليا التدريبي على 
نطاق واسع، كما نجحت المرحلة الثالثة من البرنامج الغذائي 

بتحسين خيارات قائمة الطعام للعمال وإبرام اتفاق لتوسيع البرنامج 
لمدة ثالث سنوات إضافية.

باإلضافة إلى ذلك، كشفت فترة التقرير هذه عن عدٍد من 
التحديات. ففي مجال االمتثال، واجهت األطراف المتعاقدة 

الصغيرة األخرى صعوبات في استيفاء معايير رعاية العمال وظهرت 
تحّفظات من جانب المقاولين على المتطلبات الجديدة التي أدخلت 
هذا العام. كما واجهت عملية إنفاذ خطة الصحة والسالمة تحدياٍت 

مرتبطة ببناء ثقافٍة ونظام جديدين للصحة المهنية، إلى جانب 
مشلكات متعلقة بإدارة السجالت الصّحية، ظهرت بعد إقرار 

متطلبات الفحوصات الطبية األولية الشاملة. بالتوازي وعلى الرغم 
من نجاح مبادرات التواصل والمشاركة، تبقى الصعوبات قائمًة في 

تأمين مشاركة المقاولين فيها وتخصيص وقٍت من جانب العمال 
لالنخراط فيها على حد سواء.

بطبيعة الحال، تتبوأ مواجهة هذه التحديات رأس سلم أولويات عام 
2019 مع تنامي البرنامج. فستشهد السنة المقبلة تطورات في 

بناء إرث يتعدى حدود البرنامج الحالي ليصل إلى إطالق نظام 
السجالت اإللكترونية األول من نوعه في قطر، وإنتاج مالبس تبريد 

للعمال فريدة من نوعها ويمكن االستفادة منها في أي دولة 
ذات مناخ حار، إلى جانب إقامة تدريبات لرفع مستوى مهارات 

العمال الحياتية وإجراء دراسة للتحويالت المالية بهدف تحسين 
الظروف المالية لهم، وإجراء فحوصات طبية شاملة لما يصل إلى 

30000 عامل.

12



13

ق
قي

د
لت

وا
ل 

ثا
مت

اال

2



يتولى قسم االمتثال والتدقيق مهمة اإلشراف على تنفيذ 
وتطبيق معايير رعاية العمال، وهو يقوم بعمليات التفتيش 

والتدقيق على المسائل المتعلقة بالرعاية العمالية، بما يشمل 
عمليات التفتيش على أماكن إقامة العمال ومواقع التشييد، إلى 

جانب التدقيق في إجراءات التوظيف والعمل األخالقي .
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التدقيق والتفتيش

تنص معايير رعاية العمال على ضرورة وجود نظام تدقيق صارم 
مكون من أربعة مستويات، يتم تطبيقه عن طريق عمليات 

التدقيق الذاتي التي تتم بشك ربع سنوي من قبل المقاولين، إلى 
جانب عمليات التفتيش والتدقيق التي تقوم بها اللجنة العليا 

للمشاريع واإلرث، وعمليات التفتيش والتدقيق المستقلة الخارجية، 
وعمليات التفتيش والتدقيق الدورية التي يقوم بها مفتشوا 

العمل التابعون لوزارة التنمية االدارية والعمل والشؤون 
االجتماعية.

ومنذ تطبيق معايير رعاية العمال في عام 2014، اكن هناك 
تحسن مضطرد عاًما بعد آخر، وال سيما في مجال أماكن إقامة 
العمال، وفي اآلونة األخيرة في مجال الصحة واألجور واألوضاع 

االجتماعية.

وعلى مدى عام 2018، تمكن فريق التدقيق والتفتيش من 
تحقيق ما يلي:

القيام بأكثر من 

 956
عملية تدقيق في 

مسائل التوظيف 
األخالقي

القيام بحوالى 

 379
عملية تفتيش 

على أماكن 
السكن

إجراء حوالى 

555 عملية 
تفتيش على الرعاية 

العمالية في مواقع البناء

استغرقت عمليات التفتيش على 
أماكن السكن أكثر من 

1,516ساعة 

استغرقت عمليات 
التفتيش على مسائل 

الرعاية العمالية أكثر من 

 2,220
ساعة

تم إجراء مقابالت مع 
أكثر من 

 4,561ً
عامال

استغرقت عمليات التدقيق 
على مسائل التوظيف 

األخالقي أكثر من 

 11,472
ساعة
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التدخالت المباشرة

في عام 2018، تم تنقيح معايير التدخل الفوري، بما في ذلك 
معايير الرعاية العمالية التي تحمل أكبر قدر من األهمية أثناء 

عمليات التفتيش والتدقيق، والتي تطلب اللجنة العليا إجراء تصحيح 
فوري عليها، وذلك من أجل التركيز على جوانب الصحة واألجور ، بما 

في ذلك تعويضات العمل اإلضافي واألجور وتاكليف السفر 
السنوية . وعليه يتم التدخل المباشر في الحاالت التالية: 

بشلك عام

بلغت نسبة عدم االمتثال 50٪ في معظم عمليات التفتيش أو 
التدقيق التي تم إجراؤها مؤخًرا

عدم تسهيل عمليات التدقيق أو التفتيش

أمور أخرى تشمل على سبيل المثال ال الحصر أماكن إقامة غير صالحة 
للسكن، أو وجود فطريات، أو وقت طويل لالنتقال من وإلى مواقع 
البناء، أو استخدام أسّرة طابقية للنوم، أو عدم تطبيق نظام الحضور 

للدوام

أماكن السكن 

يتم الطهي في غرف اإلقامة )باستثناء الفلل والشقق السكنية حيث 
ُيسمح ذلك(

دمج أماكن االستحمام مع دورات المياه

وجود المولدات التي تعمل بالديزل على بعد 30 متر من المباني 
المخصصة للسكن

مولدات الديزل / خزانات الوقود غير محمية أو مسّيجة أو مزودة 
بضوابط األمن والدخول المناسبة
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التوظيف األخالقي

احتجاز جوازات السفر )باستثناء ما يتعلق باألغراض اإلدارية(

ال يتم االحتفاظ ببطاقات الهوية القطرية من قبل العمال

ال يتم توفير بطاقات مصرفية للعمال

التعامل مع ولكاء توظيف غير مسجلين لدى وزارة التنمية اإلدارية 
والعمل والشؤون االجتماعية

تم دفع رسوم التوظيف من قبل العمال، مع وجود أدلة تثبت ذلك

البدء بتشغيل العمال الذين يحملون تأشيرات عمل دون الحصول على 
الموافقة المسبقة من اللجنة العليا

العمال تحت كفالة جهة أخرى غير صاحب العمل

ال يحتوي العقد بين المقاول واألطراف المتعاقدة األخرى على 
االمتثال لمعايير رعاية العمال

األجر المذكور في عقد العمل أقل مما هو وارد في خطاب عرض 
العمل

عدم تسليم عقود التوظیف المصدق علیھا من قبل الوزارة إلى 
العمال

سياسة تعويضات العمال غير صالحة وغير اكفية )حسب قانون العمل/ 
الشريعة(

الراتب األساسي أقل من الحد األدنى لألجور المنصوص عليه، وهو 
750 ريال قطري

يتم دفع الرواتب نقًدا )باستثناء ماكفأة نهاية الخدمة والتسوية 
النهائية لحسابات الرواتب عند انتهاء الخدمة(

عدم دفع الرواتب بحلول اليوم الرابع عشر من لك شهر

عدم دفع أجور العمل اإلضافي بحلول اليوم الرابع عشر من لك شهر

عدم منح اإلجازة السنوية )ال يتم رفعها إذا تم دفع بدل تذاكر 
الطيران(

عدم منح أيام الراحة للعمال

عمل العمال أكثر من 10 ساعات في اليوم )أو 8 ساعات في شهر 
رمضان المبارك(، و/ أو أكثر من 260 ساعة في الشهر )باستثناء 
أعمال التدبير المنزلي، والمطاعم، والسائقين، وموظفي األمن(

الرعاية العمالية في المواقع

موّرد الطعام غير حاصل على شهادة الجودة الدولية أيزو22000

عدم تسليم األطعمة إلى مواقع البناء وفًقا لمتطلبات نظام تحليل 
المخاطر وتحديد النقاط الحرجة 

عدم توفير البطاقات الصحية أو تقديم الخدمات الطبية من خالل 
مستشفى خاص 

عدم وجود أخصائي تمريض مرخص في موقع اإلنشاء/ ماكن اإلقامة 
الذي يوجد فيه أکثر من 100 عامل

عدم وجود نظام إنذار للحريق قابل للتشغيل، أو أن نظام إنذار الحريق 
غير موصول مع محطة المراقبة واإلنذار المركزية )باستثناء الفلل أو 

مباني الشقق السكنية(
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عمليات التدقيق والتفتيش القائمة على المخاطر

في نهاية عام 2018، تم إدراج قسم جديد لألولويات في خطة 
االمتثال والتدقيق، مما سيتيح إماكنية جدولة عمليات التفتيش 

والتدقيق المستقبلية وفقًا لمنهج قائم على المخاطر. ويتم تحديد 
أولوية التفتيش والتدقيق وفًقا لخمسة معايير هي:

االمتثال: إذا اكنت نتيجة التفتيش/ التدقيق السابق أقل من 75 ٪  1
األطراف المتعاقدة األخرى: حيث يوجد هناك أكثر من 10 أطراف   2

متعاقدة أخرى في موقع بناء واحد

المقارنة بين 2018-2017 
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4,704
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المقابالت مع العمال حسب السنوات

التفتيش على مواقع 
السكن

 التفتيش على رعاية العمال 
في مواقع البناء 

الجدول الزمني: حين يكون المقاول متواجًدا في الموقع ألكثر   3
من 90 يوًما

النطاق: حين يكون المقاول متواجًدا في أكثر من موقع بناء تابع   4
للجنة العليا

العمال: حيث يوجد أكثر من 50 عاماًل في موقع البناء  5

وسيتم إجراء التدقيق والتفتيش على الشراكت التي تستوفي أربعة 
على األقل من المعايير المذكورة أعاله خالل الشهر األول من بدء 
العمل في الموقع. أما الشراكت التي تستوفي معيارين أو ثالثة 

من المعايير أعاله فسيتم إجراء التفتيش والتدقيق عليها خالل 
الستين يوًما األولى، مع إجراء التدقيق والتفتيش على المعايير 

المتبقية حسب تاريخ بدء العمل في الموقع.

التدقيق على التوظيف األخالقي

20172018

970

352
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التدقيق على مسائل التوظيف األخالقي: منهج جديد 

في نهاية عام 2018، تم تطوير نهج جديد لتمكين اللجنة العليا 
من استخدام مواردها بشك أفضل في عمليات التدقيق على 

مسائل التوظيف األخالقي، بما يشمل عمليات التدقيق الاكملة أو 
المحدودة. حيث يعمل معظم العمال في مختلف أجزاء برنامج 

اللجنة العليا من قبل النسبة األقل من المقاولين )حوالي الثلث(. 
وهذه الشراكت البالغ عددها 91 شركة تشمل المتعاقدين 

الرئيسيين واألطراف المتعاقدة األخرى، التي يعمل بها أكثر من 50 
عاماًل، وهي تضم فيما بينها حوالى 86 ٪ من القوى العاملة. 

والتدقیق الکامل في هذه الحالة سيعمل على تسلیط الضوء علی 
المسائل المتعلقة بالتوظیف االخالقي، والتي تؤثر علی غالبیة 

العمال، كما سیتم الترکیز اإلضافي علی إجراء التصحیحات المطلوبة، 
وإغالق حاالت عدم االمتثال التي يتم اكتشافها خالل عمليات 

التدقيق.

أما الثلثان المتبقيان من األطراف المتعاقدة األخرى )226 شركة( 
فلديها أقل من 50 عاماًل، وهي تضم مجتمعة حوالى 14٪ من 

القوى العاملة. وبالنسبة لهذه الشراكت، سيتم إجراء عمليات 
تدقيق محدودة. كما سيقوم فريق التدقيق والتفتيش بشك 

فصلي بأخذ عينات من قاعدة بيانات العمال )مثل بطاقات الهوية 
القطرية، والبطاقات الصحية، وعروض العمل( وكشوفات الدوام 

الشهرية وكشوف الرواتب وإجراء مقابالت مع العمال. وسيتم إجراء 
عمليات تدقيق اكملة في المرة التالية بالنسبة للحاالت التي تحصل 

على نتيجة أقل من ٪75.

وهذا النهج المستهدف للتدقيق، والذي سيبدأ تطبيقه اعتباًرا 
من شهر يناير 2019، سيسمح بإجراء المزيد من التمحيص 

والمتابعة بشأن الشراكت التي تقوم بتشغيل معظم العمال، 
وكذلك الشراكت التي تسجل حاالت أعلى من عدم االمتثال، 

وبالتالي من المرجح أن تنشأ عنها معظم المسائل المتعلقة 
بالرعاية العمالية. وفي ما يلي مثال على االرتقاء والتحسين 

المستمر في إدارة رعاية العمال، والتي شهدت الكثير من التطوير 
والتحسين لمواكبة النمو الحاصل في برنامج اللجنة العليا للمشاريع 

واإلرث.

وتتضمن الجداول أدناه المعايير التي سيتم استخدامها لتحديد 
نطاق عمليات التدقيق والتفتيش، إلى جانب الجداول الزمنية 

لتنفيذ لك نوع من أنواع التفتيش أو التدقيق، وقائمة التحقق من 
المراجعة المحدودة لالمتثال:

التوظيف األخالقي

إجراء مقابالت مع العمالمراجعة محدودةتدقيق اكملالمعايير

جميع المقاولين واألطراف المتعاقدة األخرى )التدقيق 
األول(

األطراف المتعاقدة األخرى التي لديها اقل من 50 
عامل في الموقع- التدقيق الثاني- )إذا اكنت نتيجة أول 
تدقيق على مسائل التوظيف األخالقي أقل من ٪75( 

األطراف المتعاقدة األخرى التي لديها اقل من 50 
عامل في الموقع- التدقيق الثاني- )إذا اكنت نتيجة أول 
تدقيق على مسائل التوظيف األخالقي أعلى من ٪75(

جميع المقاولين )بغض النظر عن عدد العمال( 
واألطراف المتعاقدة األخرى التي لديها أكثر من 50 

عاماًل في الموقع

التفتيش على أماكن سكن العمال

تفتيش لك 3 أشهرالمعايير

100٪ من أماكن سكن العمال )بغض النظر عن عدد العمال لدى األطراف المتعاقدة 
األخرى(
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مجاالت معايير رعاية مراجعة محدودة- التحقق من االمتثال#
العمال

يضمن المقاول، على نفقته الخاصة، حصول جميع العمال على البطاقة الصحية1

أوضاع العمل

جميع العمال يملكون جوازات سفرهم بحوزتهم الشخصية2

جميع العمال يملكون بطاقات الهوية القطرية بحوزتهم الشخصية3

جميع العمال يملكون بطاقاتهم الشخصية بحوزتهم الشخصية4

يضمن المقاولون حصول جميع العمال على مستحقاتهم من اإلجازة السنوية وأيام الراحة وجميع 5
متطلبات الحد األدنى وفق قانون العمل القطري

بالنسبة لإلجازة السنوية، يتحمل المقاول مصاريف تذاكر السفر ذهاًبا وإياًبا إلى أقرب مطار دولي في 6
البلد األصلي للعامل

تعويضات العمال7

يضمن المقاول عدم إجبار أي عامل على توقيع عقد عمل مختلف عن عرض العمل األصلي، ما لم يكن 8
عقود العملعقد العمل ينص على شروط وأحاكم افضل للعامل

التوظيف األخالقيامتثال وكيل التوظيف لمعايير رعاية العمال9

يدفع المقاول ويضمن بأن تدفع األطراف المتعاقدة األخرى التابعة أجور العمال وفًقا لنظام حماية 10
األجور المعمول به بموجب قانون العمل القطري

التوظيف أجور العمال

إذا اكنت ظروف العمل تتطلب من العامل أن يقوم بالعمل في يوم العطلة، فيجب تعويض ذلك 11
العامل عن ذلك اليوم وفق قانون العمل القطري

عند انتهاء عقد العمل، يتحمل المقاول مصاريف إعادة العامل إلى موطنه األصلي وفًقا لقانون 12
العمل القطري، او لعقد العمل المبرم مع العامل، أيهما يكون أفضل بالنسبة للعامل

انتهاء عقد العمل واإلعادة إلى 
البلد األصلي
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االمتثال واإلنفاذ

يتولى قسم االمتثال واإلنفاذ مسؤولية الموافقة على التقييم 
الفني لمستوى رعاية العمال عند تقديم المناقصات من قبل 

المقاولين، والموافقة على األطراف المتعاقدة األخرى، وتحديد 
المتعاقدين واألطراف المتعاقدة األخرى الذين سيتم تسريحهم، 

ووضعهم في قائمة المراقبة أو وضعهم على القائمة السوداء. 
كما يقوم كذلك بالتحقيق في المسائل المثارة عن طريق الخط 
الساخن للتظلم التابع للجنة العليا، وتقديم الدعم إلى مسؤول 

رعاية العمال في المشاريع ومسؤول رعاية العمال في مجال 
التدريب والمشاركة في أفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن.

إن تقليل عدد األطراف المتعاقدة األخرى من المستوى األدنى 
يساهم في تقليل حجم سلسلة التوريد وانتشارها، ومن ثم فهو 

يعتبر أساسًيا في إدارة تطبيق معايير رعاية العمال. في عام 
2018، عمل فريق االمتثال واإلنفاذ عن كثب مع المتعاقدين 

لهذه الغاية، ونتيجة لذلك تم تقريًبا إنهاء وجود األطراف 
المتعاقدة األخرى من المستوى الثالث، وحالًيا فإن القوى العاملة 

في هذا المستوى ال تتعدى 1٪ فقط.

نسب توزع العاملين حسب نوع صاحب العمل:

50٪ يتبعون للمقاولين

39٪ لدى األطراف المتعاقدة األخرى من المستوى األول

10٪ لدى األطراف المتعاقدة األخرى من المستوى الثاني

1٪ لدى األطراف المتعاقدة األخرى من المستوى الثالث

االمتثال واإلنفاذ باألرقام:

47

9

106

21

6

1

88

31٪ )103 أخفقوا من أصل 332(

12٪  )59 أخفقوا من أصل 502(

5,600

٪85

مالحظة: اإلحصائيات هي للفترة من يناير 2017 حتى ديسمبر 2018

األطراف المتعاقدة األخرى التي تم تسريحها

األطراف المتعاقدة األخرى التي تم إعادة اعتمادها بعد تحسين االمتثال

األطراف المتعاقدة األخرى الموضوعة على قائمة المراقبة

األطراف المتعاقدة األخرى التي تم شطبها من قائمة المراقبة بعد 
تحسين االمتثال

المقاولون الذين تم وضعهم على القائمة السوداء

المقاولون الذين تم شطبهم من القائمة السوداء بعد تحسين االمتثال

عدد الحاالت التي تم االبالغ عنها لوزارة التنمية اإلدارية والعمل
والشؤون االجتماعية التخاذ المزيد من اإلجراءات

نسبة اإلخفاق في عمليات تفتيش ما قبل المناقصة

األطراف المتعاقدة األخرى التي تم رفضها في مرحلة ما قبل االعتماد

ساعات العمل المستغرقة في اعتماد األطراف المتعاقدة األخرى

معدل اإلغالق الناجح لحاالت التدخل المباشر

23



2424



25

تحظر معايير رعاية العمال أن يتم استيفاء رسوم االستقدام، وُيطلب 
من المقاولين التأكد من أن يتم التوظيف بما يتماشى مع معايير 

رعاية العمال.

وفي عام 2018، واصلت اللجنة العليا العمل بشك وثيق مع 
المقاولين واألطراف المتعاقدة األخرى للتأكد من أن يكون التوظيف 
في المستقبل متوافًقا مع معايير رعاية العمال، وأن يحصل العمال 

الجدد على بدل مشقة نتيجة انتقالهم للعمل في قطر.

 وقد تمت مواجهة ثالث قضايا رئيسية في تنفيذ هذا األمر:
)1( 80٪ من العمال لم يتم تعيينهم خصيًصا لمشاريع اللجنة العليا؛ 

)2( 90٪ من العمال لم يكن لديهم أي دليل يثبت أنهم دفعوا 
رسوم االستقدام؛ )3( قام عدد من المقاولين واألطراف المتعاقدة 

األخرى بالتراجع عن سداد التعويضات، محتجين أن المتطلبات ذات 
الصلة لم تكن سارية في وقت التوظيف.

تسليط الضوء على رسوم التوظيف

ولمعالجة هذا األمر، قامت اللجنة العليا بوضع نظام »الدفع 
الشامل«، حيث تم نقل عبء إثبات سداد رسوم االستقدام من 

العمال إلى المقاولين. وبموجب ذلك يكون على المقاولين إثبات 
أنهم دفعوا تاكليف التوظيف لك عامل. أما إذا لم يستطيعوا 

إثبات ذلك، فيجب عليهم تعويض العامل عن تلك الرسوم.

كما تم استخدام عملية الموافقة المسبقة على األطراف 
المتعاقدة األخرى كوسيلة إلنفاذ متطلبات التوظيف األخالقي، 

وبالتالي يجب على األطراف المتعاقدة األخرى االلتزام بتعويض 
العمال على مدى 12 إلى 24 شهًرا إذا لم تتضمن عملية 

التوظيف بالفعل التلكفة الاكملة للتوظيف وبدء العمل في 
الموقع.

ومن خالل هذه اإلجراءات، فقد سعت اللجنة العليا إلى إيجاد البيئة 
المناسبة لتعزيز الشفافية وتشجع المقاولين واألطراف المتعاقدة 
األخرى على اإلقرار بحاالت التوظيف السابقة التي لم تكن متوافقة 
تماًما مع القانون ومع معايير رعاية العمال، إلى جانب الحاالت التي 

لم يدفعوا فيها اكمل التاكليف المتعلقة بالتوظيف وبدء العمل 
في الموقع.
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ونتيجة لذلك، وفي عام 2018 وافق حوالى 123 من المقاولين 
واألطراف المتعاقدة األخرى على سداد تلك التاكليف، والتي اكن 
سيتم تحميلها على العمال أثناء توظيفهم ونقلهم إلى قطر. 

وقد ساهم السداد الشهري في إطار هذا النظام في زيادة أجور 
العمال بنسبة تتراوح بين 8 ٪ و 20 ٪. حيث سيحصل أكثر من 

31,800 عامل في المتوسط على 3000 ريال قطري من التاكليف 
المستردة خالل فترة تتراوح من 12 إلى 36 شهرًا. وهذا يشمل 

ستة من المقاولين واألطراف المتعاقدة األخرى الذين وافقوا على 
رد التاكليف إلى أكثر من 16,500 من العمال غير التابعين للجنة 

العليا، وهو أثر غير مباشر يسلط الضوء على إرث برنامج رعاية 
العمال الذي اكن قيد التطبيق بالفعل. وسيتجاوز األثر اإلجمالي 
لعمليات السداد 80 مليون ريال قطري خالل فترة ال 36 شهًرا 

القادمة.
ومن بين الـ 123 اآلخرين من المقاولين واألطراف المتعاقدة 

األخرى الذين يقدمون بسداد رسوم التوظيف، فإن سبعة منهم 
هم من المقاولين الرئيسين، و 96 من األطراف المتعاقدة األخرى 

من المستوى األول، و 18 من األطراف المتعاقدة األخرى من 
المستوى الثاني، واثنان من المستوى الثالث.
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في عام 2018، تبين بنتيجة عملية الموافقة المسبقة اإللزامية 
لمنشآت السكن أن 97٪ من العمال التابعين للجنة العليا يقيمون 
في أماكن سكن متوافقة للغاية مع المعايير المطلوبة مع وقت 

قصير نسبًيا للتنقل من وإلى أماكن العمل.

ويحصل جميع العاملين في مواقع البناء التابعة للجنة العليا على 
رواتب أساسية ال تقل عن 750 ريال قطري في الشهر، باستثناء 

أجور العمل اإلضافي والسكن المجاني والطعام والنقل.

و قد وضعت اللجنة العليا حًدا أقصى على جداول العمل ال يتجاوز 
10 ساعات يوميًا )بما في ذلك العمل اإلضافي لساعتين(.

أبرز المنجزات: تقديم المزيد من المزايا والمرافق ووسائل الراحة

كما فرضت اللجنة العليا أيضًا توفير تذاكر الطيران ذهاًبا وإياًبا على 
أساس سنوي )أو الحصول على قيمة التذاكر نقًدا إذا اختار 

الموظف ذلك، وتدفع شهريًا أو سنويًا( للغالبية العظمى من 
العمال التابعين لها. وقد وافق 189 من المقاولين واألطراف 

المتعاقدة األخرى على دفع بدالت تذاكر الطيران بما يصل 
مجموعها إلى 49 مليون ريال قطري إلى 32,000 عامل، بما في 

ذلك أربعة من المقاولين الذين يعمل لديهم 5,300 من العمال 
غير التابعين للجنة العليا، وهو مثال آخر على اآلثار غير المباشرة 

لبرنامج رعاية العمال التابع للجنة العليا.

وقد أدى إنفاذ متطلبات تسديد رسوم التوظيف وتقديم تذاكر 
السفر إلى زيادة التعويض السنوي للعمال بنسبة تتراوح بين 

.٪ 16 -13
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استمر عدد من المقاولين في أخذ زمام المبادرة في تطوير 
وتطبيق معايير رعاية العمال الخاصة بهم. وتشعر اللجنة العليا 
باالمتنان للمقاولين الذين أظهروا دعًما مستمًرا لمعايير رعاية 

العمال، والذين تجاوزوا المتطلبات من خالل توسيع نطاق المزايا 
لتشمل العمال من غير التابعين للجنة العليا.

نظرة على المقاولين

شركة النخيل الندسكيبس 
تعتبر شركة النخيل الندسكيبس من الشراكت الرائدة في مجال 

تصميم وبناء المناظر الطبيعية، والتي تعمل في إطار برنامج 
اللجنة العليا ألكثر من ثالث سنوات ونصف. وقد اكنت شركة النخيل 

الندسكيبس واحدة من أوائل الشراكت التي تبنت معايير رعاية 
العمال في اكفة أعمالها ومرافقها، وال تزال رائدة في الحفاظ 

على مستويات عالية من الرواتب والمزايا المقدمة للعاملين.

وقد تم تقدير شركة النخيل الندسكيبس من قبل اللجنة العليا 
بسبب اإلجراءات التي قامت بها لتوفير أقصى قدر من المنافع 

لجميع القوى العاملة لديها، على الرغم من أنها تشارك في أقل 
من 10 ٪ من مشاريع اللجنة العليا. وقامت بزيادة الرواتب بين 
25-40 ٪ ؛ واكنت من أوائل الشراكت التي قامت بتطبيق نظام 

الدفع الشامل وتذاكر السفر الجوي وتطبيق هذه السياسة مع 
األطراف المتعاقدة األخرى التابعة لها؛ وقامت بناء على طلب 

الوزارة بتوظيف أكثر من مائة من العمال الذين اكنوا يمرون بظروف 
صعبة بعد تعثر الشركة التي اكنوا يعملون بها، وبناء فرق لكرة 

القدم من العمال، وفرض انتخاب ممثلين للعمال خارج برنامج 
اللجنة العليا.
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شركة »بيدجن إنجنيرينغ«
لقد بدأت شركة »بيدجن إنجنيرينغ«بالعمل في برنامج اللجنة العليا 

منذ عامين ونصف. وفي شهر يونيو 2018، وبدأت هذه الشركة 
الرائدة في استقدام األيدي العاملة بتقديم تعويض عن رسوم 

التوظيف إلى 2400 من العمال، نصفهم في مشاريع غير تابعة 
للجنة العليا. وفي الوقت نفسه، أصبحت الشركة من أوائل 

الشراكت التي بدأت بتقديم تذاكر الطيران على أساس سنوي 
لجميع العاملين، سواء العاملين في مشاريع اللجنة العليا أو 

غيرهم.

شركة إساكن وتشغيل
وافقت شركة إساكن وتشغيل، وهي شركة رائدة في مجال توريد 
القوى العاملة، قد عملت لمدة عامين ضمن برنامج اللجنة العليا، 

على تعويض عمالها البالغ عددهم 8,500 عامل في شهر 
أكتوبر، على الرغم من أن 350 منهم فقط هم ضمن برنامج اللجنة 

العليا.

شركة ستاركتشوريل قطر
قامت شركة ستراكتشوريل قطر ذ.م.م، وهي شركة رائدة في 

مجال المقاوالت الكهربائية والمياكنيكية والهندسة والمشتريات 
والبناء  في قطر منذ عام 2005، بإتمام عام اكمل ضمن برنامج 

اللجنة العليا. وقد بدأت الشركة بتوفير بدالت شهرية لتذاكر 
الطيران ورسوم التوظيف لعمالها، بما يزيد عن 700 عامل في 

مشاريع اللنة العليا. كما قامت الشركة أيًضا بتحسين مستوى 
أماكن السكن والمرافق الخاصة بها في منطقة الشهانية، بما 

يتماشى مع معايير رعاية العمال.
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تم وضع آلية مكونة من أربعة مستويات للتعامل مع الشاكوى 
والتظلمات منذ عام 2017، وهي تضم منتديات رعاية العمال 

التابعة للجنة العليا، إلى جانب مسؤولي رعاية العمال، ومسؤولي 
رعاية العمال في المشاريع وممثلي العمال، باإلضافة إلى خط 
هاتفي مخصص لتلقي الشاكوى على مدار 7/24 متوفر في 

مجموعة واسعة من اللغات. حيث توفر هذه العناصر فيما بينها 
مالًذا للعمال بعيًدا عن مدرائهم المباشرين والمشرفين عليهم، 

وتضمن سهولة الوصول إلى طرق معالجة المشالك.

وتعتبر منتديات رعاية العمال هي منصة التظلم الرئيسية لدى 
اللجنة العليا، حيث يمكن للعمال من خاللها وعن طريق ممثلين 
عنهم أن يطرحوا الشاكوى التي لديهم بشأن أي مسألة دون أي 

خوف من االنتقام. ويتم تأسيس منتديات العمال في جميع أماكن 
سكن العمال، ويتم انتخاب ممثلين عن العمال لتمثيل المجموعات 

االنتخابية الخاصة بهم في تلك المنتديات. حيث يقوم لك ممثل 
بتمثيل 100 عامل.

وقد حظي نموذج منتديات رعاية العمال الناجح بتقدير واسع. وتم 
تسليط الضوء عليه باعتباره مبادرة إيجابية في مؤتمر الدوحة 

المنعقد في شهر أكتوبر بشأن اإلصالحات األخيرة لقانون العمل 
في قطر؛ ويعكف لك من مكتب منظمة العمل الدولية في قطر 

ووزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية على دراسة 
إماكنية تعميم هذا النموذج في جميع أنحاء قطر. وفي شهر يناير 

2019، حضر ممثلون عن لك من المكتب والوزارة إلى جانب االتحاد 
الدولي لعمال البناء واألخشاب جلستي انتخاب ضمن منتدى رعاية 

العمال كمراقبين صامتين.

آليات التظلم

منتديات رعاية العمال

منتديات 
رعاية العمال

عدد العمال في منتديات 
رعاية العمال )خارج برنامج 

اللجنة العليا(

عدد العمال المشاركين 
في االنتخابات

منتديات رعاية 
العمال في 

المشاريع

العمليات 
االنتخابية التي 

تم إجراؤها

نسبة التصويت

مسؤولو رعاية العمال ومسؤولو 
رعاية العمال في مختلف المشاريع

عدد العمال في منتديات 
رعاية العمال )ضمن برنامج 

اللجنة العليا(

112

3,500

14,000 4

52 ٪84

365 21,500

إحصائيات التظلم عن طريق الخط الساخن

مالحظة: اإلحصائيات هي من وقت تدشين مبادرات التظلم، وتشمل عامي 2017 و 2018

الشاكوى 
المستلمة

نسبة معالجة 
الشاكوى

الشاكوى التي تمت 
269معالجتها

٪93
251
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وفي عام 2018، تم االنتهاء من تحديد أدوار ومسؤوليات ممثلي 
العمال، وتم تزويد الممثلين عن العمال في جميع المواقع 

باإلرشادات والتوجيهات حول أدوارهم ومسؤولياتهم، بما في 
ذلك آلية التظلم ذات المستويات األربعة. كما قدم االتحاد الدولي 

لعمال البناء واألخشاب كذلك تدريبًا مفصاًل لممثلي العمال في 
موقع استاد لوسيل. وبالتزامن مع ذلك، تم إدخال أربع لغات جديدة 

إلى آلية التظلم عبر الخط الساخن، وهي لغة الماندرين واللغات 
الفيتنامية والنيبالية والتركية، وبذلك فقد أصبح بإماكنه تلقي 

الشاكوي عبر 10 لغات.

كما يستمر تطبيق برنامج التوعية، مع تقديم معلومات عن آليات 
التظلم وأدوار ممثلي العمال ومسؤولياتهم ضمن المواد 

التعريفية الخاصة بأماكن السكن التابعة للمقاولين. كذلك تم 
تزويد ممثلي العمال ببطاقات عمل لمشاركتها مع العمال اآلخرين 

من أجل تسهيل عملية التواصل؛ في حين زودت لك من شركة 
النخيل الندسكيبس والمشروع المشترك بين شركة “البالغ” وشركة 
“الرسن وتوبرو” ممثلي العمال بمالبس عمل ذات تصميم مختلف 

لجعل تمييزهم أسهل من قبل زمالئهم العمال.
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مسؤول رعاية العمال

يتولى المسؤولية العامة عن تنسيق عالقات العمال والمهام • 
المتعلقة بشؤون العمال

استالم شاكوى العمال ومعالجتها في أماكن السكن• 
تقديم لمحة عامة عن الحقوق والمسؤوليات القانونية للعمال • 

في أماكن السكن
تمثيل العمال في منتديات رعاية العمال، ومنتديات رعاية العمال • 

في المشاريع

مسؤول رعاية العمال في المشاريع

يشرف على متطلبات رعاية العمال في مواقع البناء• 
استالم شاكوى العمال ومعالجتها في مواقع البناء• 
تقديم لمحة عامة عن الحقوق والمسؤوليات القانونية للعمال • 

في مواقع البناء
تمثيل العمال في منتديات رعاية العمال، ومنتديات رعاية العمال • 

في المشاريع

ممثل العمال
 
يعمل كسفير لرعاية العمال في اكمل المشروع• 
يعمل مع الجاليات الوطنية للعمال لتحديد احتياجاتها • 

ومشالكها وسماع االقتراحات بهذا الشأن
التأكد من رفع قضايا العمال وحلها، وإيصال البالغات القادمة • 

من اإلدارة بشأن سياسات رعاية العمال إلى مجموعات العمال
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المراقبة الخارجية 
 

تلتزم اللجنة العليا بإصدار تقارير عامة تتسم بالشفافية. كما قامت 
اللجنة العليا في عام 2016 بإجراء مناقصة تنافسّية قامت على 

إثرها بتعيين شركة إمباكت ليميتد كمراقب مستقل في اكمل 
برامج اللجنة العليا. ويستمر عمل شركة إمباكت الحالي مع اللجنة 

العليا حتى نهاية عام  2020.

وباعتبارها شركة عالمية متخصصة في مجال تحسين ظروف 
العمال، تقوم شركة إمباكت بإجراء تدقيق على االمتثال يتسم 

باالستقاللية والشفافية، كما تقوم بإجراء أعمال مراجعة على نحو 
ربع سنوي بما يتماشى مع معايير رعاية العمال، باإلضافة إلى 

إصدار تقارير سنوية بهذا الخصوص. 

وعلى مدار عام 2018، قامت شركة إمباكت بإجراء 24 عملية 
تفتيش وتدقيق أولي، و 24 عملية مراجعة على سبيل المتابعة؛ 

استغرقت أكثر من 334 يوم عمل في المواقع في الدوحة 
باإلضافة إلى 215 يوم عمل إضافي خارج المواقع. وفي تقرير 

المراقبة الخارجية السنوي الصادر في عام 2019، والذي يغطي 
عام 2018، فقد أشارت شركة إمباكت إلى ما يلي:

تعاون وتنسيق أفضل من قبل اللجنة العليا مع المقاولين من   •
المستوى األدنى

تعويض رسوم التوظيف وإعطاء بدالت تذاكر السفر   • 
المستحقة سنويًا

تمكين منتدى رعاية العمال وإجراء العملية اإلنتخابية  •
منح اإلجازات الرسمية وأيام الراحة  •

القيام بالفحوصات الطبية  •
التدقيق/التفتيش الذاتي من قبل المقاولين والتقارير الشهرية   •

• التعاون بين اللجنة العليا و وزارة التنمية اإلدارية والعمل 
والشؤون االجتماعية

أما المسائل التالية ذكرها فهي متكررة وغير خاضعة لالمتثال وال 
تزال بحاجة إلى تطوير:

إدارة ساعات العمل  •
توعية العمال في مواقع السكن حول سياسات الموارد البشرية   •

واللوائح ذات الصلة 
تطبيق السياسات التأديبية الخاصة بالمقاولين بشك فعال   •

بناء المهارات اإلدارية بين مسؤولي رعاية العمال ومسؤولي رعاية   •
العمال في المشاريع كذلك لدى المسؤولين عن إدارة مواقع 

السكن وموظفي الصحة والسالمة

وقد بلغ متوسط معدل اإلغالق لحاالت عدم االمتثال والمالحظات 
ذات الصلة في عام 2018  حوالى 75 ٪ في عمليات التفتيش 
والتدقيق على سبيل المتابعة؛ مقابل نسبة 64 ٪ في األعوام 

المنصرمة .

كما تم إغالق ما مجموعه  756 حالة حرجة من عدم االمتثال خالل 
السنة، أو تم إحراز تقدم كبير فيها. 
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إن اإلطار الذي يحمل عنوان »اعمل بأمان لنبهر العالم معًا«، 
يتمحور حول مهمة أساسية تهدف إلى ضمان نشر ثقافة 

مستدامة حول الصحة والسالمة والرعاية في اكفة مشاريع اللجنة 
العليا.

ويتولى فريق متخصص في المكتب الفني للمشاريع التابع للجنة 
العليا إجراء عمليات التفتيش على الصحة والسالمة في مواقع 

البناء. حيث يركز هذا الفريق في عمله على عدة مجاالت تشمل، 
على سبيل المثال ال الحصر، سالمة الرافعات والسالمة الكهربائية، 
والعمل في االماكن المرتفعة، والسقاالت ومنصات العمل وإدارة 

اإلجهاد الحراري.
 

ومن ناحية أخرى، يركز قسم الصحة والسالمة ضمن إدارة رعاية 
العمال على ثالثة عناصر مهمة في ما يتعلق بالحياة اليومية 

للعامل أثناء وجوده في دولة قطر: العمل والسكن والنقل. 
ويعتمد نظام الصحة والسالمة على برنامج من عمليات التفتيش 

الشاملة، مع إجراء عمليات تفتيش مجدولة بنسبة 100 ٪ في 
جميع مواقع البناء وسكن العمال. وتشمل عمليات التفتيش 

المرافق الطبية والرعاية الصحية، واالستجابة للطوارئ، وسالمة 
األغذية وجودتها، والحماية من الحرائق والبنية التحتية ذات الصلة، 

والصرف الصحي ومياه الشرب المأمونة.

وكما في شهر ديسمبر 2018، تم إجراء 612 عملية تفتيش على 
مواقع البناء، و 335 عملية تفتيش على أماكن سكن العمال.

وبالنسبة للفترة المشمولة بالتقرير، تم تسجيل اإلحصائيات التالية 
عالية المستوى في مختلف مشاريع اللجنة العليا:

مجموع عدد العمال: 

مجموع جوائز السالمة التي تم 
توزيعها على العمال حتى تاريخه: 

عدد الحوادث وفق لوائح اإلبالغ عن اإلصابات واألمراض والحوادث الخطرة: 

عدد حاالت الوفاة المرتبطة بالعمل )استاد الوكرة(

عامل في المشروع خالل العام 

 حاالت الممارسات الجيدة أو 
4,969أفضل الممارسات التي تم تحديدها: 

4,899

27,022

عدد جوالت المسؤولين 
من االدارة العليا: 

 معدل تكرار الحوادث: 0.03
)المتوسط المتعاقب لمدة 12 شهرًا: 0.02(

 عدد ساعات
 93العمل المنفذة:     

 80
مليون بشك 

إجمالي،

مليون في الموقع

عدد الحوادث غير المرتبطة بالعمل منذ 
إطالق نظام إنتيليكس في عام 2017:

)معظمها حاالت اعتالل طبي(104
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كما واصل فريق الصحة والسالمة تنفيذ استراتيجية االستجابة 
الطبية الطارئة، والتي تم وضعها في عام 2017، مع إجراء 

تحسينات على الفحص الصحي الشامل ومتابعة الرعاية، وتوسيع 
نطاق التدريب والمرافق، إلى جانب المراحل األولية لنظام إدارة 

السجالت الطبية اإللكترونية.

وقد شهدت الفترة المشمولة بالتقرير تحسًنا ملحوًظا في 
معدالت االستجابة للطوارئ نتيجة لهذا النشاط، بما في ذلك 

إقامة التدريبات الطبية )تم إنجاز خمس تمارين مبدئية ومتابعة(، و 
20 خطة إلدارة المرافق الطبية تمت اعتمادها وتطبيقها، وتركيب 

أنظمة إنذار بالخطر في اثنين من المواقع الكبيرة لسكن العمال.

استراتيجية االستجابة الطبية الطارئة

االمتثال والتطبيقالمرحلة األولى

التقييم الطبي وإدارة حاالت العمال الخطرة

التدريب وتحسين مستوى كفاءة الطاقم الطبي

التواصل واالستجابة الطبية الطارئة

تعديل معايير رعاية العمال لتحسين مستوى 
الرعاية والمرافق الطبية

إدارة السجالت الطبية إلكترونيًا

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

المرحلة الخامسة

المرحلة السادسة
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الفحوصات الطبية الشاملة

اّتسم إطالق النشرة األولى لمعايير رعاية العمال في فبراير 2018 
بتركيٍز كبيٍر على الرعاية الطبية ونّصت على إجراء المقاولين 

فحوصات طبية أولية شاملة للعمال.

كما أبرم اتفاق مع الهالل األحمر القطري في سبتمبر لتأمين 
القدرات الالزمة إلجراء الفحوصات ضمن إطار عمل للتعامل مع 

الفحوصات الطبية األولية الشاملة للعمال في اكفة مشاريع اللجنة 
العليا. وتتولى اللجنة العليا تغطية هذه التاكليف تماشًيا مع 

التزامها بصحة العمال ورفاههم.

وبدأت الفحوصات الطبية الشاملة اعتباًرا من نوفمبر 2018 حتى 
تاريخه مغطيًة أكثر من 9 آالف عامل، وأجرتها الفرق الطبية 

التابعة للهالل األحمر القطري بالتعاون مع الفرق الطبية 
للمقاولين بغية ضمان توفير الرعاية الالزمة واإلدارة السليمة 

لحاالت األمراض الخطيرة أو المستعصية. ونجحت إماكنية الوصول 
السريع للسجالت الطبية ومراقبتها في الحّد من فترات االستشارة 

وتحسين مستوى إدارة الحاالت. في الوقت عينه، طّبقت معايير 
صارمة للخصوصية على جميع المعلومات الطّبية، فال يمكن ألي 

طرٍف االطالع عليها سوى العامل صاحب العالقة والفريق الطّبي 
المخّول بذلك.

كما وّقعت اللجنة العليا للمشاريع اإلرث اتفاقية مع شركة ذا 
فينكس بارتنرشب لتسجيل البيانات بغرض إنشاء نظام التاكمل في 

إدارة السجالت اإللكترونية األول في قطر.
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مجاالت االهتمام: السالمة والصحة المهنية

ال تزال الصحة المهنية من بين األولويات الملحة وبقيت محّط 
نقاشات عّدة خالل عمليات التفتيش التي جرت في فترة التقرير.

وشّددت عمليات التفتيش على تراخيص المنشآت الطبية والموارد 
المتاحة من معّدات وفرق طّبية والقدرات المتوفرة للتعامل مع 

حاالت الطوارئ، باإلضافة إلى التوثيق وحفظ السجالت وتقييم 
اإلصابات واألمراض واإلبالغ عنها.

فتبًعا لتوصيات مجموعة العمل المشتركة بين اللجنة العليا 
واالتحاد الدولي لعمال البناء واألخشاب، انصّب التركيز على 

المجاالت الثالثة التالية:

1 تدريب الطاقم الطّبي لتحديد المشلكات الصّحية المرتبطة 
بالعمل واتخاذ خطوات للحّد من آثارها؛

2 وضع بروتوكوالت لضمان إبالغ فرق الصحة والسالمة بمشلكات 
الصحة المهنية وحاالتها المحتملة والمرتبطة بالعمل بهدف 

وضع ضوابط وتحديدها لمنع تكرار الحوادث؛
3 مراجعة تقييمات المخاطر وبيانات طرق تنفيذ المهام التي 

تتضمن استخدام أدوات ارتجاج وضمان تطبيق إجراءات إدارة مخاطر 
اإلصابة بمتالزمة ارتجاج اليدين والذراعين.
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وفي مجاالت االهتمام هذه، تم تحقيق اإلنجازات التالية:

أسهمت توسعة مهام الصحة والسالمة عام 2018 عبر تعيين 
خبيرين إضافيين في هذا المجال في تحقيق تقّدم ملموس في 
مختلف القطاعات ومنها سالمة الغذاء وجودته. كما أسهم في 

وضع استراتيجية جديدة تضّم إجراء تدريب عالي المستوى حول 

تدريب 92 عاماًل طّبًيا 

على الصّحة الوظيفية

تدريب 90 عاماًل طّبًيا 
على إجراءات اإلنعاش الحيوي 

األساسي

تدريب 77 عاماًل طّبًيا على إجراءات 
اإلنعاش الحيوي القلبي المتقدم

باتت الفرق الطّبية في العديد من مواقع 
البناء )البيت والرّيان والوكرة( على تواصل 

أسبوعي/شبه أسبوعي مع فرق الصحة 
والسالمة لتحديد اإلصابات واألمراض المرتبطة 

بالصحة المهنية

تم تثبيت نظامي إنذار في ماكني إقامة يضّمان 

3 آالف عامل، وأثبت النظامان 
فعاليتهما في الحّد من مّدة االستجابة أثناء 

حاالت الطوارئ

تم شراء دراجات هوائية للطوارئ في أحد أماكن 
اإلقامة وتجهيزها بأجهزة وقف الرجفان القلبي 

وحقائب معدات معالجة الصدمة لدعم االستجابة 
لحاالت الطوارئ الطّبية

طّبق نظام سيستم وان للسجالت اإللكترونية من 
شركة ذا فينيكس بارتنرشيب في استاد المدينة 

التعليمية وهو أّول برنامج سجالت إلكترونية 
يطّبق في أحد مشاريع اللجنة العليا

15

6

7

2

3

4

المعايير الدولية ووضع نظام تدقيق وتفتيش ثنائي الشعب، 
باإلضافة إلى تدريب 215 سائق حافلة الستيفاء معايير رعاية 

العمال وأنظمة وزارة الداخلية الخاصة بالمركبات.

39



40

مجاالت االهتمام: السجالت الطّبية اإللكترونية

دخلت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث في شراكة مع شركة ذا 
فينيكس بارتنرشيب المسؤولة عن تحديث نظام السجالت الطبية 

في هيئة الخدمات الصّحية الوطنية البريطانية، وذلك بهدف 
تحسين مستوى الرعاية الصحية للعمال في مجال بناء االستادات 

لبطولة أكس العالم لكرة القدم قطر 2022.

بعد التشاور مع خبراء في هذا المجال، اختارت اللجنة العليا شركة 
ذا فينيكس بارتنرشيب لتنفيذ مشروع إدارة متاكملة للسجالت 
الصّحية للعمال في مشاريع اللجنة، مستهّلين العمل باتساد 

المدينة التعليمية.

وتسمح منصة SystemOne بتشارك بيانات المرضى بسّرية تامة 
وفعالية كبيرة إلى جانب تحسين تجربة المريض وتوفير الرعاية 

الذاتية. وتشمل المنافع المباشرة تقديم خدمات الرعاية بصورة 
أسرع وإنشاء تطبيٍق وبوابٍة إلكترونيٍة مخّصصتين للدخول عبر 

الجّوال وتوفير إدارة طّبية متاكملة وإرسال رسائل نّصية قصيرة 
للتذكير بالمواعيد الطّبية وإتاحة إماكنية تحويل السجالت الطّبية 

إلى موطن العامل.

ويستخدم النظام اليوم كمبادرة تجريبية الختبار المفهوم في 
استاد المدينة التعليمية وأماكن سكن العمال. فمنذ إطالقه في 

فبراير، قّدمت شركة ذا فينيكس بارتنرشيب دعًما للفريق الطّبي 
العامل في الموقع بهدف إجراء أكثر من 30 ألف استشارة طّبية 

مع البدء ببناء قاعدة بيانات المرضى.

يؤدي تنفيذ هذا البرنامج إلى تزويد جميع العمال بسجالت طبية 
مركزية متاحة مدى الحياة، ومن شأنه أيًضا تحسين النتائج الصّحية 

بشٍك كبيٍر وترك إرٍث دائٍم بعد انتهاء البطولة.
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مجموعة العمل المشتركة بين اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 
واالتحاد الدولي لعمال البناء واألخشاب

عقب توقيع اتفاقية التعاون في يوم 15 نوفمبر 2016 بين 
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث واالتحاد الدولي لعمال البناء 

واألخشاب، بدأت مجموعة العمل المشتركة سلسلة من عمليات 
التفتيش المجدولة وتفتيش المتابعة على مدار العام لمواقع 

البناء ومواقع اإلقامة المرتبطة بها في عام 2017. وامتد هذا 
التعاون حتى عام 2018.

ويشمل محور لك تفتيش ما يلي:
1 الصحة المهنية وسالمة العمال المشاركين في أنشطة البناء؛

2 االمتثال للصحة والسالمة في سكن العمال؛
3 المشاركة في منتديات رعاية العمال وآليات التظلم األخرى 

وتقييم فعاليتها؛
4 مراجعة وتقييم التدريب الحالي على الصحة والسالمة.

أجرت مجموعة العمل المشتركة المؤلفة من 12 عضًوا دائًما سّت 
زيارات على مدار عام 2018. وتضم شراكة اللجنة العليا للمشاريع 

واإلرث واالتحاد الدولي لعمال البناء واألخشاب محترفين في مجال 
الصحة والسالمة يملكون خبرة في مجاالت متخصصة على غرار 
السالمة الكهربائية والمياكنيكية والرافعات والعمل في أماكن 

مرتفعة.

ُأجريت عمليات التفتيش وفًقا لخطة عمل مطّورة، وتبع لك منها 
تقريٌر مفصٌل ُيعمم على المقاول أو إدارة أماكن اإلقامة لمعالجة 

أي نتائج أو توصيات. 

خالل عامي الشراكة، اكن لعدٍد من مالحظات مجموعة العمل 
المشتركة تأثيًرا جوهرًيا على برنامج اللجنة العليا للمشاريع واإلرث. 

واكن أحد هذه التأثيرات الحاجة إلى مزيد من التركيز على الصحة 
المهنية، ونتيجة لذلك استثمرت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث في 

تدريب الطاقم الطبي والعمال على مخاطر الصحة المهنية 
المتعلقة بالبناء وتدابير الرقابة. وتجتمع الطواقم الطّبية العاملة 

في مواقع البناء واإلقامة اآلن في إدارة الصحة والسالمة لمناقشة 
اإلصابات واألمراض المهنية بحيث يمكن تنقيح تقييمات المخاطر 

وبيانات طريقة التنفيذ لتقليل المزيد من اإلصابات أو األمراض.

في مثال آخر، ونظًرا لزيادة التركيز على العمل على ارتفاعات 
شاهقة، تصّب مواقع البناء اآلن تركيًزا أكبر على إدارة تخزين أنظمة 
منع السقوط الشخصي ومعاينتها وإصدارها واستخدامها. وفي 
الوقت عينه، اكنت سالمة المطبخ محّط تركيٍز كبيٍر عام 2018 مما 

أدى في بعض الحاالت إلى اإلصالح الاكمل لعمليات المطبخ 
وسالمة األغذية.

قضت مجموعة العمل المشتركة الكثير من الوقت في حضور 
منتديات رعاية العمال وتقييمها. ونتيجة لذلك، أّدت مالحظاتها 

وتوصياتها إلى تحسين عملية منتديات رعاية العمال وزيادة 
الوعي بمنتدى العمال في اللجنة العليا للمشاريع واإلرث.

ستمدد اللجنة العليا للمشاريع واإلرث واالتحاد الدولي لعمال البناء 
واألخشاب اتفاقية التعاون حتى عام 2019، وسيجتمع الطرفان 

في شهر يناير لوضع استراتيجية منقحة بوصفها السبيل للمضي 
إلى األمام.

ُتنشر النتائج التي تتوصل إليها مجموعة العمل المشتركة سنوًيا 
في تقريٍر مفتوٍح ُنشرت نسخته الثانية في يناير 2019.
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الوفيات المرتبطة بالعمل والوفيات غير المرتبطة بالعمل

الوفيات المرتبطة بالعمل

في الفترة المشمولة بالتقرير، تأسف اللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث لإلبالغ عن حالة وفاة واحدة مرتبطة بالعمل.

في يوم 14 أغسطس 2018، اكن يعمل مواطن نيبالي يبلغ من 
العمر 23 عاًما وظفته شركة المنار للمقاوالت العامة كعامل 

سقاالت في استاد الوكرة. وأثناء أدائه مهامه في الطبقة العليا 
من اإلنشاء القنطري المؤقت لالستاد، سقط من خالل فتحة في 
الشبكة على مقاعد مفتوحة باألسفل فتلقى صدمات متعددة 

أّدت إلى إصابات قاتلة. ُأخطرت خدمات الطوارئ بمؤسسة حمد 
الطبية فوًرا وحضرت مع الشرطة إلى مسرح الحادث.

كما أبلغت أسرة المتوفى فوًرا وافتتح تحقيق اكمل، وأجرى فريق 
التحقيق التابع للجنة العليا للمشاريع واإلرث تحقيًقا مستقاًل 

منفصاًل عن تحقيق المقاول الرئيس. تألف فريق لجنة المشاريع 
واإلرث من 11 فرًدا، تسعة منهم اكنوا موظفين في لجنة 
المشاريع واإلرث وخمسة متخصصين في الصحة والسالمة. 

باإلضافة إلى ذلك، اكن خبيران خارجيان مستقالن في الصحة 
والسالمة يملاكن خبرة واسعة متواجدين أكعضاء من الفريق: 

أحدهما من االتحاد الدولي لعمال البناء واألخشاب واآلخر من هيئة 
مستقلة مقّرها المملكة المتحدة.
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بناء على هذه النتائج، صدرت تعليمات من إدارة اللجنة العليا 
للمشاريع واإلرث إلى المدير الميداني للمشروع ومستشار اإلشراف 

على البناء والمقاول الرئيس واألطراف المتعاقدة األخرى المعنية 
بفصل العديد من الموظفين الرئيسين فوًرا بما في ذلك مديري 

الصحة والسالمة. وُطلب من المقاول الرئيس أيضا تقديم خطة 
إجراء تصحيحي اكمل، واكن مطلوًبا أيًضا من جميع المشاريع األخرى 

في البرنامج تقديم خطط بتدابير منع حدوث حاالت مماثلة.

عقب التحقيقات التي أجرتها السلطات الحكومية المختصة، 
وّجهت النيابة العامة القطرية اتهاماٍت ضد عدٍد من األطراف. 

وُأحيلت القضية إلى المحكمة االبتدائية )محكمة الجنايات( في يوم 
5 نوفمبر 2018 وال تزال الجلسات مستمرة لحد تاريخ نشر هذا 

التقرير.

لحق تغييران عالميان بمتطلبات برنامج اللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث نتيجة لذلك: يجب أن يكون لدى العمال العاملين على 

ارتفاعاٍت آليتان للحماية من السقوط، ويجب أن يحتفظ المقاولون 
بسجل لنشاط العمل على ارتفاعات.

1. السقوط إلى مستوى أدنىالسبب المباشر:

األسباب األساسية:

إجراءات دون المستوى المطلوب / غير آمنة

1. عدم تأمين معدات الحماية الشخصية واستخدامها استخداًما صحيًحا
2. عدم اتباع اإلجراءات / السياسة / الممارسة

3. عدم تحديد األخطار / المخاطر 
4. عدم كفاية الحراس أو الحواجز

5. عدم كفاية معدات )نظام( الوقاية أو عدم مالءمتها 
6. عدم مالءمة اإلعداد / التخطيط

األسباب الجذرية: 

عوامل لها عالقة بالوظيفة / النظام

1. عدم مالءمة القيادة أو اإلشراف أو لكيهما
2. عدم مالءمة الهندسة

3. عدم مالءمة األدوات والمعدات
4. عدم مالءمة االتصال

أكمل فريق التحقيق التابع للجنة العليا للمشاريع واإلرث تحقيقه 
في يوم 20 أغسطس 2018. ونتيجة للتحقيق في الحادث، تم 

تحديد األسباب التالية:
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حاالت الوفيات غير المتعلقة بالعمل

طوال الفترة المشمولة بهذا التقرير، تأسف اللجنة العليا 
للمشاريع واإلرث لإلبالغ عن حاالت وفيات غير متعلقة بالعمل 

لعشرة عمال في البرنامج.

في يوم 9 فبراير، تم العثور على طاٍه هندي يبلغ من العمر 48 
عاما غائب عن الوعي في فراشه، ومن عثر عليه هم زمالؤه في 

الغرفة. وتم االتصال باإلسعاف وفريق الطوارئ الطبي، ولكن 
وفاته ُأعلنت في الموقع. وُحدد سبب الوفاة بأنه أزمة قلبية حادة 

توقف فيها عن التنفس ألسباب طبيعية.

في يوم 13 فبراير، تم العثور على عامل بناٍء هندي يبلغ من العمر 
47 عاما يعاني صعوبة في التنفس داخل غرفته. وعقب العالج 

ا إلى مستشفى قريب حيث  الطبي الذي قدمه الممرض، ُنقل جوًّ
فارق الحياة نتيجة النسداد في الشريان التاجي النازل األمامي 

األيسر.

في يوم 14 فبراير، تم العثور على مساعٍد بنجالديشي يبلغ من 
العمر 32 عاما يعاني صعوبة في التنفس، حيث وجده زميله في 

الغرفة وأبلغ فوًرا عن حالة الطوارئ. وتلقى الرجل عالًجا على يّد 
موظفي اإلسعاف، لكنه توفي نتيجة أزمة تنفسية حادة.

في يوم 25 مايو، تم العثور على عامل تركيب أنابيب مساعد 
نيبالي الجنسية يبلغ من العمر 35 عاما بال حراك في فراشه، وُأبلغ 
أمن السكن فوًرا، ووصلت الخدمات الطبية واإلسعاف وأجريا عالج 

الطوارئ قبل نقله إلى المستشفى حيث توفي بسبب أزمة 
تنفسية حادة.

في يوم 2 يونيو، تم العثور على كهربائي نيبالي يبلغ من العمر 
49 عاما على أرضية غرفته حيث وجده زمالؤه في الغرفة. عالجته 
خدمات الطوارئ في الموقع قبل اصطحابه إلى مستشفى قريب 

حيث توفي بسبب أزمة قلبية حادة نتيجة ألسباب طبيعية.

في يوم 16 يونيو، الحظ المقيمون في نفس الغرفة أن عامل بناء 
بنجالديشي يبلغ من العمر 36 عاما يعاني صعوبة في التنفس. 

فأجرى ممرض السكن معالجة طبية طارئة فوًرا وأعقبها في ذلك 
موظفوا اإلسعاف عند وصولهم. وُنقل الرجل إلى مستشفى 

قريب حيث فارق الحياة نتيجة ألزمة تنفسية حادة.

في يوم 21 يونيو، صدمت سيارة عاماًل بنجالديشيا يبلغ من العمر 
32 عاما أثناء استراحته. وتولى فريق طبي لحاالت الطوارئ القيام 

بإجراءات اإلنعاش، ولكن المصاب لم يستجب وأعلنوا وفاته في 
ماكن الحادث. وُحدد سبب الوفاة بأنه إصابة في الرأس نتيجة لحادث 

مروري.

في يوم 7 أغسطس، لم يستجب عامل مناظر طبيعية بنجالديشي 
يبلغ من العمر 36 عاما عندما حاول زمالؤه في الغرفة إيقاظه. 

فتم إبالغ الفريق الطبي في حاالت الطوارئ حيث فارق الحياة الحًقا 
بسبب أزمة تنفسية حادة.

في يوم 22 أغسطس، تم العثور على عامل بنجالديشي يبلغ من 
العمر 28 عاما وجده زمالؤه في الغرفة يعاني صعوبة في 

التنفس. فبدأ الممرضون الحاضرون في الموقع في إجراء إنعاش 
قلبي رئوي قبل وصول الفريق الطبي في حالة الطوارئ وتولى 
المسعفون القيام بإجراءات اإلنعاش. ُنقل الرجل إلى مستشفى 
قريب حيث ُتوفي بسبب أزمة قلبية حادة نتيجة ألسباب طبيعية.

في يوم 26 أكتوبر، تم العثور على عامل رافعة هندي يبلغ من 
العمر 26 عاما غير مستجيب في فراشه، ومن عثر عليه هم 

زمالؤه في الغرفة الذين أخطروا موظفي السكن على الفور. 
وقام الممرض المناوب بأداء إجراءات اإلنعاش حتى وصول الفريق 

الطبي في حالة الطوارئ وتولى المسعفون أداء مهامهم. فارق 
الرجل الحياة نتيجة ألزمة تنفسية حادة بسبب التهاب رئوي.
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في عدد من هذه الحاالت تم تحديد ارتفاع نسبة الكوليسترول في 
الدم والتهاب الغدة الدرقية وارتفاع ضغط الدم وما قبل السكري 

على أنها أسباب محتملة مساهمة في الوفاة، في حين ُحدد 
إدمان الكحول المزمن على أنه عامل مساهم في حالة واحدة.

تدرك اللجنة العليا للمشاريع واإلرث أن عدد حاالت الوفاة هذا 
مرتفع ووضعت برامج موجهة للكشف المبكر عن المخاطر 

والمشالك الصحية المحتملة ومعالجتها. ويشمل هذا التلكيف 
بفحوصات طبية شاملة لجميع العمال في اللجنة العليا للمشاريع 

واإلرث بهدف تحديد وضمان متابعة رعاية أي عامل لديه مشالك 
صحية، باإلضافة إلى تنفيذ برنامج التغذية الذي ُأنشئ عام 2017 
والذي يركز على تحديد المخاطر الصحية المتعلقة بالتغذية ونمط 

الحياة ومعالجتها.

بعد أي حالة وفاة نتيجة حادث أو وفاة طبيعية، تحرص اللجنة العليا 
للمشاريع واإلرث على اتخاذ التدابير الاكملة لضمان:

االتصال فورا بأسرة المتوفى؛  •
إخطار الجهات الحكومية المحلية وسفارة العامل المتوفى؛  •

تقديم المشورة لجميع العمال المتضررين؛  •
اتباع جميع العمليات لضمان إعادة المتوفى فوًرا إلى وطنه؛  •

تحويل جميع المدفوعات والمستحقات أو التعويض المستحق أو   •
لك منها بصورة عاجلة ألسرة المتوفى.
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ال تزال صحة العمال ورعايتهم تمّثل األولوية المطلقة، وعليه جرى 
في عام 2018 تنفيذ عدد من المشاريع التي استهدفت أكثر من 

24 ألف عامل وتراوحت ما بين الصحة واالبتاكر من أجل توفير منبر 
إليصال صوت العمال للتعبير عن شواغلهم مع تركيز لك منها 

على تلبية االحتياجات الُملحة للعمال لدى اللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث وتقديم العون لهم في المستقبل.

دراسة مسحية للعمال

أطلقت اللجنة العليا دراستها المسحية األولى وفاًءا منها 
بالتعهدات التي ُقطعت في عام2017 ، ونفذت تلك الدراسة 

بالتعاون مع معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية 
المسحية في جامعة قطر، حيث منحت الدراسة المسحية 

ا الرئيسة  العمال منبًرا لمشاركة الوقائع واآلراء حول القضاي
التي تؤثر على حياتهم في قطر وعلى برنامج اللجنة العليا 

للمشاريع واإلرث.  

أجريت الدراسة المسحية بطريقة مباشرة وبلغات متعددة 
وشملت حوالي 10٪ من القوى العاملة )أكثر من 2000 عامل(. 

وشملت الدراسة المسحية التي وضعها ونفذها معهد 
البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية العوامل 

الديموغرافية والعقود وبيئة العمل، والتحويالت واألجور، 
والتأقلم مع طبيعة الحياة في قطر وترتيبات المعيشة 

والرفاهية والرعاية الصحية والترفيه ورأس المال االجتماعي. 
فتضمنت النتائج المستخلصة رفيعة المستوى ما يلي:

نتائج عامة

أفاد 87٪ أنهم حصلوا على تدريب توجيهي بلغتهم عند شروعهم 
في العمل لدى مشاريع اللجنة العليا للمشاريع واإلرث      

أعرب 97٪ عن رضاهم عن العمل في برنامج اللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث

أشار 95٪ إلى رضاهم عن حقوقهم

أفاد 82٪ بأن الخبرات التي يكتسبونها في قطر ستساعدهم في 
عملهم المستقبلي 

التوظيف األخالقي

أفاد 83٪ أنهم وّقعوا عقًدا مع أصحاب العمل

أفاد 90٪ بأن العقود التي وقعوها هي نفسها قبل الوصول إلى 
قطر وبعده 

أشار 69٪ بأنهم يدفعون أموااًل في بلدانهم األصلية للعمل في 
قطر 
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اإلقامة 

أعرب 96٪ عن رأي إيجابي عموًما حول جودة المعيشة وأماكن اإلقامة

أشار 94٪ إلى وجود مرافق ترفيهية في أماكن إقامتهم

أعرب 67٪ عن رضاهم التام عن المنشآت الترفيهية، بينما قال ٪31 
إنهم راضون إلى حدٍّ ما 

المرافق الترفيهية الثالثة األكثر شيوًعا هي صالة األلعاب الرياضية 
وغرف األلعاب وملعب كرة القدم

العمل

95٪ راضون عن المعاملة التي يتلقونها من مشرفيهم

98٪ موافقون على احترامهم في ماكن عملهم

99٪ موافقون على أن زمالءهم في العمل يتسمون بالود والتعاون

يبلغ متوسط عدد ساعات العمل تسع ساعات في اليوم على مدار 
ستة أيام في األسبوع 

65٪ راضون جًدا أو إلى حد ما عن رواتبهم

يبلغ متوسط االدخار الشهري الممكن لدى العمال 923 ريـااًل قطري

يرجع السبب األكثر شيوًعا وراء التحويالت إلى الوفاء باالحتياجات 
األساسية الُملحة لألسرة والمساعدة في النفقات األسرية الطارئة

أشار 96٪ إلى توفير أصحاب العمل وسائل النقل لمواقع العمل 

تدرك اللجنة العليا للمشاريع واإلرث أهمية التواصل المباشر 
مع العمال وتزويدهم بالعديد من الوسائل التي يمكن من 

خاللها سماع أصواتهم، ولذلك سينصب التركيز في عام 
2019 على تفعيل نتائج الدراسة المسحية بغية تحسين حياة 

العمال والتطوير المستمر لبرنامج رعاية العمال. كما 
سيشهد العام إطالق دراسات مسحية إضافية تغطي 

قطاعات أخرى من القوى العاملة.

الصحة والسالمة  

وافق 99٪ على أنهم يعملون في بيئة عمل آمنة.

أفاد 92٪ أنهم بحالة صحية جيدة

يبلغ متوسط عدد ساعات النوم في الليلة سبع ساعات، وأعرب ٪96 
عن رضاهم عن هذا المعدل

أوضح 89٪ أن لديهم بطاقة طبية

أفاد 94٪ عن عدم تعرضهم ألي إصابات في ماكن أو موقع العمل

أشار 97٪ إلى وجود صندوق إسعافات أولية في موقع العمل وأشار 
96٪ إلى وجوده في أماكن إقامتهم

أوقات الفراغ

تتمثل الوجهات الثالث األكثر شيوًعا التي يزورها العاملون خالل 
أوقات الفراغ في مراكز التسوق وزيارة مدن أخرى في قطر وكورنيش 

الدوحة

70٪ يذهبون للتسوق خالل فترات راحتهم، بينما 93٪ يجتمعون مع 
األصدقاء

92٪ يستخدمون االنترنت
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التدريب وتعزيز المهارات

 
أسفرت الشراكة المستمرة مع مركز قطر الدولي لألمن والسالمة 

طوال عام 2018 لتقديم تدريب مخّصص للعمال لدى اللجنة العليا 
للمشاريع واإلرث عن حضور ما يزيد عن 11 ألف متدرب دورات 

تدريبية طوال العام، وقد حصل العديد منهم على شهادات في 
مجاالت تخصصهم.

تهدف الدورات التدريبية التي يقدمها مركز قطر الدولي لألمن 
والسالمة إلى ضمان تيسير تكّيف جميع العمال في مشاريع اللجنة 
العليا للمشاريع واإلرث مع العمل والمعيشة في قطر. هذا ويوّفر 
المركز معلومات أساسية عن كيفية الوصول إلى الخدمات وكذلك 

رؤى حول الوعي الثقافي ونظرة عامة على حقوق العمال. 
وشملت الدورات أيًضا تجديد المعارف بشأن الصحة والسالمة 

ومعايير رعاية العمال وآليات الشاكوى وغيرها من مبادرات اللجنة 
العليا للمشاريع واإلرث. 

رّكز المحور الرئيس لالهتمام لعام 2018 على الصحة والسالمة 
لك من العمال والطواقم الطّبية الرئيسة في أماكن اإلقامة 

ومواقع اإلنشاءات. بينما ُعقدت أربع دورات إضافية اكن الهدف 
منها التوافق مع أفضل الممارسات الدولية مع الوفاء بمتطلبات 
اللجنة العليا. خضع العمال واألطباء والممرضون إلى تدريٍب على 
تحديد وإدارة المخاطر المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية ذات 

األهمية في مواقع اإلنشاءات، في حين حصل األطباء والممرضون 
على تدريب أساسي ومتقدم معترف به دولًيا في إجراءات 

اإلنعاش والمتطلبات الطبية المصممة تصميًما خاص. 

ُجِددت الشراكة مع مركز قطر الدولي لألمن والسالمة لعام 
2019، وسيواصل المركز تقديم الدورات بأكثر من خمس لغات. 

فستقدم دورات المهارات الشخصية لتجهيز العمال لمساراتهم 
المهنية في المستقبل، بما في ذلك برنامج مصمم خصيًصا 

لممثلي العمال المختارين الذين يتمتعون بالمهارات األساسية في 
االتصال والقيادة وتسوية النزاعات وحّل المشلكات، وتدريب مماثل 

لمسؤولي رعاية العمال لمساندتهم في أداء مهامهم. 
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برنامج التغذية

 
شهد عام 2018 إتمام المرحلة الثالثة واألخيرة من برنامج التغذية 

التجريبي والذي أطلق بنجاح في عام 2017 مع لكية طب وايل 
كورنيل – قطر. واكن الهدف من البرنامج هو ضمان أن يحظى 
جميع العمال بحياة صحية مثالية من خالل الفحوصات الصحية 

واألنظمة الغذائية المتوازنة والمشورة الغذائية السليمة التي 
يقدمها فريق لكية طب وايل كورنيل – قطر من األطباء 

المتخصصين والممرضين وأخصائيي التغذية.

في حين قدمت أول مرحلتين من فحوصات صحية وتدريب وتوعية 
لما يزيد عن ألف عامل ومقاول وموظف تموين مختارين، كما 

أوصت المرحلة الثالثة بخيارات قائمة طعام معززة للمطاعم في 
أماكن اإلقامة ومواقع العمل. هدفت تلك القوائم التي أعدها 

المتخصصون في لكية طب وايل كورنيل- قطر إلى تلبية 
المتطلبات اإلثنية للعمال مع ضمان اتباع الممارسات الصحية 
السليمة واستناًدا إلى أفضل الممارسات الدولية واإلرشادات 

الغذائية القطرية.

سيشهد عام 2019 تمديدا للبرنامج وذلك تفعياًل لالتفاقية 
متعددة السنوات التي أبرمت مع لكية طب وايل كورنيل- قطر في 
الربع األخير من عام 2018. يشمل التمديد توسيع نطاق الفحوصات 

الصحية عن طريق التقنيات الجديدة والمراقبة عن بعد للوصول 
إلى آالف العمال في وقت واحد وتوسيع نقاط االتصال في 

مؤسسة حمد الطبية  لتوفير رعاية طبية سريعة وفعالة ومتابعة 
العالج واستمرارية أنشطة التدريب والتوعية التي تستهدف أكبر 

عدد من العمال وكذلك تدشين قوائم جديدة.
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تقنية التبريد    

يأتي ضمان أكبر قدر ممكن من الراحة والسالمة للعمال في جميع 
األحوال الجوية في مقدمة األولويات. فقد اضطلع مكتب 

المشاريع الخاصة وإدارة رعاية العمال بأبحاث في مجال أفضل 
المنتجات الدولية للعمال في األجواء الحارة، واختبروا العديد من 

المنتجات على مدار العامين الماضيين، حيث وقع اختيار اللجنة 
العليا للمشاريع واإلرث بعد األبحاث واالختبارات والتجارب على 
تطوير تقنية التبريد حسب الطلب بالشراكة مع شركة ِتكنيش 

البريطانية.

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث في شهر يونيو عن توزيع 
3500 سترات مبردة على  العاملين في مختلف المهن 

والمعرضين ألجواء مرتفعة الحرارة في مواقع عملهم مع التدريب 
على كيفية استخدام هذه المنتجات لتمكين العمال من العمل 

بكفاءة والشعور بالراحة. اكنت ردود الفعل إيجابية للغاية وُسجل 
انخفاض 8 درجات مئوية في درجة حرارة سطح الجلد من واقع 

االختبارات التي أجريت في الموقع. 

كما شهد عام 2018 قفزة نوعية من خالل تطوير مجموعة الثياب 
المبردة بالاكمل والمتوافقة مع المتطلبات الفريدة لدولة قطر 

والتي ستوفر نهجا جديدا في إدارة األجواء الحارة للعمال.
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مجاالت االهتمام: تبريد مالبس العمل 
 

تصنع مالبس العمل المبردة التي وزعتها اللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث من سترات وسراويل بولو ولفافات المعصم وأغطية الرأس 

والرقبة مصممة وفق أحدث معايير تكنولوجيا التبريد. تستخدم 
سترات بولو تقنية مزيج من نسيج بخاري وهو عبارة عن ألياف 

بوليميرية ماّصة توضع مباشرة في الماء لتفعيلها حيث تعمل 
على خفض درجة حرارة جسم العامل وتعد هذه التقنية مبتكرة 

ولم يسبق ارتدائها.

تحتوي سترة بولو على لفافات المعصم ومنشفات مبردة وأغطية 
الرقبة المصنوعة من نسيج بخاري يسمى هايبر كويل الفريد من 

نوعه في طريقة التبريد بعد غمسه في الماء. تستخدم السراويل 
النايلون خفيف الوزن مع جيوب من نسيج الهايبر كويل لتبريد 
مناطق تدفق الدم الرئيسة وكذلك جيوب تدفق هواء أسفل 

الظهر وخلف الركبة.
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يستخدم نسيج هايبر كويل البخاري كيمياء فريدة من نوعها 
لتحقيق االمتصاص السريع وتخزين منفصل للمياه وتبخير منّظم. 

ويساعد النسيج السترة على امتصاص المياه، واالحتفاظ بها قريًبا 
من الجسم ثم تبخيرها ببطء مما يزود مرتديها بشحنة كبيرة من 

عملية التبريد الطبيعية للجسم. سوف تبرد أجسامنا بطريقة 
طبيعية من خالل تبخير العرق من على الجلد ويعزز نسيج هايبر 

كويل هذه العملية ببساطة.  

يمكن دمج بدلة التبريد مع األجهزة القابلة لالرتداء لمراقبة الصحة 
وتوعية مرتدييها عندما يكونوا بحاجة إلى الراحة أو إعادة الترطيب 

أو طلب رعاية طبية.

ستعمم مجموعة التبريد في جميع مواقع اإلنشاءات في الوقت 
المناسب من صيف 2019 مع المزيد من أوجه التطوير المخطط لها 
في المستقبل. إن األجواء في قطر فريدة من نوعها ومن الممكن 

أن ُتحدث مجموعة التبريد ثورة في تجربة العمل في الخارج ألي شخص 
يعيش في األجواء الحارة.
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يسعى برنامج رعاية العمال باستمرار إلى إضفاء مزيد من التحسين 
عاًما بعد عام من أجل رفع مستوى المعايير في قطر والمنطقة؛ 
وقد تمكّنا منذ التقرير األول في عام 2014 من اإلشارة إلى نتائج 
ملموسة مع تحديد الدروس األساسية المستفادة. بدأ عام 2018 
بعدد من التحديات المحددة من الفترة المشمولة بالتقرير السابق 

)مارس 2017 إلى يناير 2018( للتطرق إلى مجموعة من 
التوجيهات واعتمادها للمضي قدًما. 

تمكنت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث من إحراز تقدم في مجاالت 
التوظيف المراعي لالعتبارات األخالقية، بما في ذلك رسوم 

التوظيف، واإلجازة السنوية وتذاكر السفر، وساعات العمل، وسداد 
األجور في الوقت المناسب، وأوقات تنقل العمال من أماكن 
إقامتهم إلى مواقع اإلنشاءات. وكما تناول التدريب المكثف 

لألطقم الطبية على صعيد الصحة والسالمة مسألة نقص الخبرة 
والوعي، في حين تناول سيستم وان بموجب الشراكة مع شركة 

فونيكس التحدي المتمثل في اإلدارة التي تتسم بالكفاءة 
للسجالت الطبية للعمال. 

وكما هو الحال مع أي برنامج بهذا الحجم، ُحددت تحديات جديدة 
على مدار العام وبدأ العمل على حلها.

االمتثال والتدقيق

ال تزال تواجه األطراف المتعاقدة األخرى األصغر حجًما مزيد من 
المشلكات في تلبية معايير رعاية العمال. غالًبا ما يكون منحنى 

التعلم والتنفيذ بالنسبة لهذه الشراكت األصغر حجًما شديد 
االنحدار وتزيد العقود قصيرة األجل من حدته وعادة ما تكون أقل 
من ستة أشهر مما يحد من الوقت الذي يمكن للجنة العليا خالله 

تقديم العون. وتساعد التوقعات المبكرة من المقاولين بشأن 
حشد الجهات المتعاقدة األخرى في تخطيط الموافقات المسبقة 
بفعالية ويمّكن التقليص المستمر للجهات المتعاقدة األخرى من 

التصنيف 3 اللجنة العليا من تعزيز ما تقدمه من دعم. 

خضع عدد من المتطلبات الجديدة على مدار العام إلى التنقيح أو 
التصحيح وقد أبدى بعض المقاولين تأخيًرا أو مقاومًة في 

اعتمادها. واستمر عدد من المقاولين في رفض نظام السداد 
العالمي واكن لديهم تردد في سداد أجور العمال على الرغم من 

عمليات المتابعة المتكررة، وظهر أيًضا امتناع عن توفير تذاكر 
الذهاب والعودة السنوية واإلجازة السنوية. كذلك تقّيم اللجنة 

العليا خيار استبعاد هؤالء المقاولين والجهات المتعاقدة األخرى 
من المشاريع المستقبلية. 

في الوقت نفسه، يحتاج منتدى رعاية العمال إلى توسيع نطاقه. 
فتبرز حاالت رفٍض من جانب بعض المقاولين والجهات المتعاقدة 

األخرى إلجراء انتخابات باإلضافة إلى االفتقار إلى الصدى بين القوى 
العاملة والتي تتغير ديمغرافيتها سريًعا مما يؤدي إلى افتقار 

العمال في البرنامج من أطراف متعاقدة أخرى وموردي القوى 
العاملة إلى الوعي التام بآليات الشاكوى ومنتدى رعاية العمال 

وعملية االنتخابات. 
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الصحة والسالمة

برزت ثالثة تحديات رئيسة في عام 2018 فيما يتعلق بالصحة 
المهنية والسجالت الطبية. 

عانى األطباء والممرضون البالغ عددهم 90 في جميع أنحاء 
البرنامج والذين يتمتعون بخبرات في الرعاية األولية من غياب 

التدريب في المجال المتخصص للصحة المهنية أو نقصه. وستكون 
هناك حاجة إلى مزيد من التدريب والتطوير لتغيير ثقافة أسلوب 

عيادات االكتفاء بردات الفعل وتحويلها إلى ثقافة مبادرة ترّكز 
على العمال.

يعتبر معيار السجالت الصحية منخفض نسبًيا مع احتفاظ معظم 
المرافق الطبية بجداول بيانات أو سجالت ورقية. ويلقي االفتقار 

إلى السجالت بآثاره المباشرة على رعاية العمال حيث تفتقر اإلحالة 
إلى تواريخ طبية صحيحة، فضاًل عن األثر المالي بسبب الفترات 

الزمنية الطويلة المهدورة خارج الموقع في انتظار تلقي الرعاية 
الطبية. ووافقت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث على تحمل تلكفة 

الفحوصات الطبية الشاملة وأنشأت استراتيجية سجالت طبية 
الكترونية لتأمين خدمات رعاية تتسم بالفعالية والكفاءة. 

كما شك منح التراخيص للمرافق الطبية مشلكة على مدار العام. 
وبعد عمليات التدقيق والتفتيش التي اضطلع بها فريق الصحة 
والسالمة التابع إلدارة رعاية العمال، تبّين أن العديد من المرافق 

الطبية غير مستوفية لمعايير رعاية العمال وتفتقر إلى الترخيص 
المطلوب. كما خضعت المرافق الطبية إلى تحديث لتتوافق مع 
المعايير المطلوبة وذلك عقب التشاور والتعاون الوثيقين مع 
الفرق الطبية، لكن ظّل الترخيص يمثل مشلكة بسبب العملية 

المطّولة التي ينطوي عليها. وتبذل اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 
جهوًدا حثيثة لضمان أن تكون جميع المرافق الطبية مرّخصة 

وتملك خطًطا محكمًة إلدارة المرفق الطبي. 

البيانات وإعداد التقارير

يتمثل أحد التحديات التي تتطلب من إدارة رعاية العمال المراقبة 
والمتابعة المستمرين في الوصول إلى البيانات وضمان دقتها 

وسالمتها. في حين شهدت السنوات القليلة الماضية تحسينات 
ملحوظة في استيفاء المتعاقدين لمتطلباتهم من إعداد التقارير 

الشهرية، وال تزال ثمة مشلكة في بعض الحاالت مع تقديم البيانات 
في الوقت المناسب، وفي التحقق من دقتها ونزاهتها بمجرد 

استالمها. 

ساعد إدخال نظام إنتيليكس في عام 2017 في التخفيف من 
حدة بعض هذه المشلكات من خالل توفير منصة قوية وآمنة 

للمقاولين لتحميل جميع البيانات المطلوبة، لكن إدارة رعاية العمال 
تواصل العمل عن كثب مع المقاولين من أجل معالجة أي مشالك 

مستمرة على هذا الصعيد.  

التواصل و المشاركة

يتكّشف في بعض األحيان تحٍد جديٍد يتمثل في إقناع العمال 
باالشتراك في أنشطة المشاركة والتواصل بسبب شواغل أوقات 

العمل وتضارب األولويات. بيد أن حمالت التواصل والنهج التعاوني 
يتغلبان في كثير من األحيان على تلك المشلكات. 

ويمكن أن يشك توافر العمال للمشاركة في البرامج تحدًيا نظًرا 
لعملهم والتزاماتهم الشخصية. فحاولت اللجنة العليا للمشاريع 

واإلرث تذليل هذه الصعاب عن طريق توفير برامج في مواقع 
اإلنشاءات وأماكن اإلقامة لتسهيل تواجد العمال في الدورات. كما 
توفر اللجنة العليا أيام وفترات زمنية وخيارات يمكن للعمال االختيار 

من بينها. 
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وفي حين أننا سعداء بالتطورات اإليجابية التي لحقت ببرنامجنا في 
العام 2018 ، ااّل أننا ندرك وجود تحديات وعقبات أمامنا ونحن 
نعمل جاهدين من أجل معالجتها، فالعديد منها يفتقر إلى 

الحلول السريعة، لذا سنتصدى لها ببذل جهود منظمة 
ومستدامة. إننا نعتزُّ بالتعاون الذي أرسيناه طوال رحلتنا مع بعض 

الجهات والذي ساعدنا في تطوير أفضل الحلول التطبيقية 
المالئمة للظروف السائدة في قطر ولبرنامج اللجنة العليا. لقد 

اكن هذا التعاون داعمًا لنا خالل معالجة بعض التحديات التي 
واجهتنا وفي ضمان استمرارية بعض الحلول التي اعتمدناها.

وفي المرحلة المقبلة سنعتمد على نجاحاتنا ونبذل جهوًدا 
متضافرة للتعامل مع أي تحديات مرتقبة. وعليه، سيشهد عام 

2019 استمرار البرامج الحالية لتضمين وتعزيز معايير رعاية العمال. 
باإلضافة إلى ذلك، سيكون هناك اكتشاف لعدد من المجاالت 

الجدية لتعزيز برنامج رعاية العمال وضمان أنها تضع أساسا قويا 
لإلرث الدائم لقطر. 

يتمثل أحد المجاالت الرئيسة التي ستظل محور اهتمام برنامج رعاية 
العمال في تعزيز وترسيخ الشرااكت والعالقات التي تشلكت على 

مدار العامين الماضيين. ومن شأن االتفاق مع إمباكت ليمتد أن 
يستمر خالل العامين القادمين، حيث سيلعب دوًرا أساسًيا في 

استيفاء المستوى الثالث من نظام التدقيق والتفتيش التابع للجنة 
العليا للمشاريع واإلرث. كما ستستمر مجموعة العمل المشتركة 

بين االتحاد الدولي لعمال البناء واللجنة العليا للمشاريع واإلرث في 
مزاولة أنشطتها مما يضفي مستوى عالي من التأكيد على 

الصحة والسالمة والوصول إلى سبل العالج.    

ستعمل اللجنة العليا على تحديد وإشراك الجهات الفاعلة الرئيسة 
في مجال حقوق اإلنسان وإقامة الشرااكت الالزمة للنهوض 

واالرتقاء ببرنامج رعاية العمال. 

االمتثال والتدقيق

 سُتمكن عمليات المراجعة األخيرة لخطة التدقيق والتفتيش لعام 
2019 من جدولة عمليات التدقيق وفًقا للمخاطر. يتولى ثلث 
الشراكت في البرنامج توظيف قدر كبير من العمال لدى اللجنة 

العليا للمشاريع واإلرث وسيسفر مزيد من التركيز على هذه 
الشراكت عن طريق تحسين جودة وكفاءة المراجعة ويتيح مزيدا من 

الوقت إلجراء مقابالت مع العمال. 

ستلقي عمليات التدقيق والتفتيش أيًضا بتركيز جديد على بناء 
القدرات وتعزيز التعاون بين المقاولين والموردين في قطاع 

الفنادق والضيافة.  

من المتوقع أن تتضمن اإلصدارات المستقبلية لمعايير رعاية العمال 
إرشادات واضحة حول التأمين على الحياة اإللزامي للعمال وآليات 

تنفيذ معايير رعاية العمال في قطاع الضيافة. 

سيكون هناك مزيد من التركيز المنسق والمراجعة لواكالت 
التوظيف الرئيسة، ومزيد من التنظيم بشأن فرض رسوم 

االستقدام وتاكليف توظيف العمال التي تفرضها الواكالت وواكالت 
الباطن، ومواءمة المقاولين للعمل فقط مع مؤسسات التوظيف 
المعتمدة من وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية، 
والعمل مع حكومات البلدان المرسلة لليد العاملة لتنظيم واكالت 

التوظيف والممارسات عند التوظيف.    
    

سيعزز منتدى رعاية العمال بحيث يمكنه أداء دوره على نحو أفضل 
من خالل برنامج تدريبي اكمل لممثلي العمال، وإجراء انتخابات 

للمقاولين مع أكثر من 100 عامل، وبدل رمزي للمشقة ومصاريف 
عرضية لممثلي العمال، والقدرة على المشاركة في لجان أخرى 

)على سبيل المثال الغذاء والسالمة والرياضة والفعاليات 
والمهرجانات(.  
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الصحة والسالمة

من المتوقع أن يشهد برنامج الصحة والسالمة تقدًما ملحوًظا، بما 
في ذلك استكمال جميع الفحوصات الصحية، وتأمين المساعدة 
للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة من خالل إدارة الحاالت 

الطبية ومواضع العمل المناسبة، وتوسيع نطاق التدريب الطبي 
ليشمل الصحة العقلية وسالمة المرضى ورعايتهم في مهام 

العمل.

ومن جهة أخرى، سيشمل التركيز الرئيسي على الصحة المهنية 
والتدريب على مستوى الكفاءة لاكفة العاملين في المجال الطبي 
في جميع جوانب البرنامج. وتعتبر الصحة المهنية مفهوًما جديًدا 

نسبًيا في قطر، لذلك توجد ضرورة إحداث تحّول ثقافي يتطلب 
التدريب المستمر لألطقم الطبية والتفاعل معها لوضع نهج 

استباقي إلدارة الحاالت. 

عالوة على ذلك، تحظى سالمة وجودة الغذاء بأهمية قصوى 
حيث تقدم أكثر من 80.000 وجبة في اليوم في مواقع اإلنشاءات 

وأماكن اإلقامة. وطّور فريق الصحة والسالمة استراتيجية سالمة 
وجودة الغذاء لضمان أعلى معايير الجودة في البرنامج، وسيشهد 

عام 2019 تطورات كبيرة في هذا المجال. 
كما يجري اتخاذ خطوات لتحقيق أول تاكمل إلدارة السجالت 

اإللكترونية في قطر.

ستعمل اللجنة العليا للمشاريع واإلرث واالتحاد الدولي لعمال البناء 
على تمديد اتفاقية التعاون لعام 2019 وسيجتمعان في يناير 

لوضع استراتيجية منقحة. 

التواصل والمشاركة

ستغطي النسخة الثانية من الدراسة المسحية للعمال نسبة 
5-10٪ أخرى من القوى العاملة مع اإلجراءات التي تم التطرق إليها 

من نتائج السنة األولى. في حين سيواصل التدريب والتركيز على 
الصحة والسالمة، باإلضافة إلى البدء بمجموعة جديدة من الدورات 

التدريبية الخاصة بالمهارات الشخصية.  

من المقرر االضطالع بدراستين إضافيتين: إحداهما حول تأثير 
حواالت العمال والتي ستوجه التغييرات لتحسين الظروف المالية 

للعمال، واألخرى دراسة وبائية للتحقيق في األسباب التي أدت إلى 
الوفيات غير المرتبطة بالعمل بين العمال لدى اللجنة العليا 

للمشاريع واإلرث.

وسيشهد عام 2019 السنة األولى من اتفاقية متعددة السنوات 
مع لكية طّب وايل كورنيل- قطر بشأن التغذية مع قائمة طعام 

جديدة ومحسنة في أماكن اإلقامة ومواقع اإلنشاءات، وفحوصات 
صّحية موسعة ومراقبة عن بعد إلى جانب المزيد من أنشطة 

التدريب والتوعية. 

سُيعلن في الوقت المناسب عن منتجات التبريد المخّصصة لفصل 
الصيف في وقت مبكر من العام مع توزيع أكثر من 30 ألف منتج 
في جميع مواقع اإلنشاءات التابعة للجنة العليا للمشاريع واإلرث. 

من المتوقع أيًضا تفعيل خطط أخرى لتقنيات التبريد خالل العام بما 
يتماشى مع طموحات قطر في أن تتبوأ ماكنة مرموقة في هذا 

القطاع.

رعاية العمال بعد عام 2022

تدرك اللجنة العليا للمشاريع واإلرث قوة حدث رياضي ضخم مثل 
تنظيم بطولة أكس العالم لكرة القدم لعام 2022 وقدرته على 

تسريع وتيرة قضايا رئيسة مثل حقوق اإلنسان، ولقد بدأنا نشهد 
بالفعل التأثيرات غير المباشرة األوسع نطاًقا لبرنامج اللجنة العليا 

للمشاريع واإلرث. ستستغل اللجنة العليا هذه الفترة األساسية مع 
وصول عدد القوى العاملة المتوقعة في عام 2019 إلى أوجه 

في البدء، ذلك للنظر في اآلثار األوسع نطاقا للمنابر والمبادرات 
التي وضعناها لحماية حقوق عمالنا وإنفاذ الخطط الرامية إلى 

ضمان التاكمل السلس مع السلطات الحكومية والمبادرات الوطنية 
القائمة. 

تنطوي مبادرات اللجنة العليا للمشاريع واإلرث وبرامجها على 
إماكنية استحداث تغيير اجتماعي جوهري في قيادة البطولة 

وإرثها المستمر على حد سواء، لذا سنواصل التعاون مع األطراف 
المعنية المحلية واالستفادة من برنامج التعاون الفني بين وزارة 

التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ومنظمة العمل 
الدولية من أجل التواصل وتقاسم أولوياتنا للوصول إلى اعتماد 

أوسع نطاًقا على الصعيد الوطني.
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