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تقــوم اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث بمهمــة اإلشــراف علــى األعمــال اإلنشــائية الخاصــة بجميــع المالعــب الدوليــة 
ــن  ــؤولة ع ــها مس ــا نفس ــة العلي ــرى اللجن ــر 2022. وت ــدم قط ــرة الق ــم لك ــة أكس العال ــتضيف بطول ــي ستس الت
ضمــان معاملــة جميــع العامليــن فــي المشــاريع الخاصــة بنــا بــل احتــرام وبشــل يحفــظ لهــم كرامتهــم بالتوافــق 
ــر نصــف  ــا نفخــر بإصــدار التقري ــة التــي منحــت لهــم. وتماشــيًا مــع هــذه المســؤولية، فإنن مــع الحقــوق القانوني
الســنوي األول لمراقبــة تطبيــق معاييــر رعايــة العمــال الــذي يقّيــم التقــدم المبدئــي لتنفيــذ معاييــر رعايــة العمــال 
الخاصــة باللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث، الــذي يقــدم تقييمــًا لمــا أحرزنــاه مــن تقــدم منــذ إطــالق معاييــر رعايــة 

العمــال الخاصــة بنــا فــي شــهر فبرايــر 2014.

ال تعتبــر األشــهر الســتة التــي جــرى فيهــا التدقيــق والمراقبــة فتــرة طويلــة خصوصــًا إذا مــا أخذنــا باالعتبار مســتوى 
التحديــات التــي واجهتنــا ودرجــة صعوبتهــا؛ غيــر أننــا نــدرك أهميــة إطــالع شــراكئنا فــي هــذه المرحلــة المبكــرة 
حــول التقــدم الــذي حققنــاه. وســيتم إصــدار التقريــر لك ســتة أشــهر إلظهــار مــدى تحقيقنــا لهدفنــا بخلــق بيئــة 
صحيــة وآمنــة لــل مــن يســاعدنا علــى اســتضافة بطولــة أكس العالــم لكــرة القــدم، هــذا الحــدث التاريخــي األبــرز، 

ألول مــرة فــي الشــرق األوســط. 

ــة  ــى كيفي ــز عل ــدأ بالتركي ــم يب ــر، ث ــذه المعايي ــا له ــية وراء وضعن ــباب الرئيس ــتهله األس ــي مس ــر ف ــرح التقري يش
ترجمــة هــذه المعاييــر إلــى تغييــرات إيجابيــة علــى أرض الواقــع. ويلقــي هــذا التقريــر الضــوء علــى اإلنجــازات التــي 
حققناهــا فضــاًل عــن التحديــات التــي واجهناهــا والتــي ُتظهــر جليــًا مــدى صعوبــة تنفيــذ المبــادرات الخاصــة برعايــة 

العمــال علــى صعيــد أوســع وفــي وقــت قصيــر. 

وإذا مــا نظرنــا إلــى مــا قمنــا بــه مــن إنجــازات ومــا واجهنــا مــن تحديــات، فإنــه مــن الواضــح أن التقــدم الدائــم نحــو 
تحقيــق األهــداف لــن يتــم تحقيقــه دون مشــاركة مســتدامة مــن اكفــة األطــراف وااللتــزام بالشــفافية فــي جميــع 
ــز االلتــزام  المراحــل. مــا نتطلــع لــه هــو انتهــاج ســبل المشــاركة التعاونيــة مــع المقاوليــن والمورديــن بغيــة تعزي
بالمعاييــر، باإلضافــة إلــى التواصــل المباشــر مــع العمــال لمعرفــة أولوياتهــم والمســائل الرئيســية التــي تؤثــر فــي 
حقوقهــم. وقــد حققنــا ماكســب كثيــرة مــن خــالل التعــاون الوثيــق مــع العمــال والشــراكت إليجــاد الحلــول وحــل 
المشــالك عنــد حدوثهــا. وبنــاًء علــى هــذه الجهــود، أطلقنــا مؤخــرًا منتديــات رعايــة العمــال التــي تهــدف إلــى 

توفيــر بيئــة آمنــة تســمح لهــم بطــرح هواجســهم ومخاوفهــم والعمــل علــى معالجتهــا.

إن الشــفافية مســألة بالغــة األهميــة، ونحــن حريصــون علــى االلتــزام بهــا كوننــا نؤمــن بــأن الوصــول إلــى فهــم 
مشــترك للقضايــا يجعلنــا قادريــن علــى العمــل مــع شــراكئنا بشــل فعــال ألجــل تطويــر حلــول مســتدامة. وتعمــل 
الشــفافية كمســاعد لنــا ولشــراكئنا علــى فهــم األوضــاع فــي مواقــع العمــل وأماكــن إقامــة العمــال، ممــا يجعــل 
ــا ورشــات عمــل مــع مقاوليــن  النقاشــات ذات فعاليــة أكبــر وتــؤدي للوصــول إلــى الحلــول المالئمــة. لذلــك عقدن
ومــدراء مشــاريع وشــراكء معنييــن آخريــن، كمــا وضحنــا توقعاتنــا فيمــا يتعلــق بتنفيــذ معاييــر رعايــة العمــال الخاصــة 
بنــا، وســهلنا زيــارات المنظمــات غيــر الحكوميــة ووســائل اإلعــالم إلــى مواقــع البنــاء وأماكــن اإلقامــة واجتمعنــا مــع 

العديــد مــن ممثلــي المنظمــات غيــر الحكوميــة والنقابــات العماليــة.

ــن  ــم تك ــوات ل ــذه الخط ــرة، ه ــتة األخي ــهر الس ــالل األش ــال خ ــة العم ــق برعاي ــة تتعل ــوات مهم ــا بخط ــد قمن لق
لتتحقــق دون التفانــي الــذي أظهــره أعضــاء لجنــة رعايــة العمــال والشــراكء الملتزمــون معنــا مــن القطاعيــن العــام 
والخــاص واالنفتــاح الــذي أظهــره العمــال الذيــن يعملــون معنــا فــي المشــاريع. نحــن علــى يقيــن بــأن مــا حققنــاه 

يعــد إنجــازات مهمــة للغايــة، لكننــا نــدرك جيــدًا أننــا فــي بدايــة الطريــق وال يــزال هنــاك الكثيــر لنقــوم بــه. 

حسن عبدالّله الذوادي
األمين العام

رسالة األمين العام
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1
ملخص تنفيذي

4

اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث هــي الهيئــة المســؤولة عــن إنجــاز المالعــب الدوليــة والمناطــق 
ــة أكس  ــة الخاصــة ببطول ــة التحتي ــب وغيرهــا مــن مشــاريع البني المحيطــة بهــا ومالعــب التدري
ــتضافة  ــرك االس ــان أن تت ــا ضم ــى عاتقه ــذ عل ــي تأخ ــر 2022، وه ــدم قط ــرة الق ــم لك العال
ــًا  ــن إيمان ــن نؤم ــع. نح ــم أجم ــط والعال ــرق األوس ــالد وللش ــًا للب ــًا دائم ــة إرث ــة للبطول القطري
ــا  ــق رؤيته ــي تحقي ــر ف ــاعدون قط ــن يس ــال الذي ــع العم ــة جمي ــم معامل ــب أن تت ــه يج ــًا أن تام
باســتضافة بطولــة أكس العالــم فــي الشــرق األوســط ألول مــرة فــي التاريــخ بإنصــاف واحتــرام. 
ــة العمــال، حيــث تدعــم  ــا لرعاي ــادئ التــي أسســت عليهــا مبادراتن وهــذه القناعــات هــي المب
ــي  ــال ف ــة العم ــين رعاي ــا لتحس ــم وضعه ــي ت ــادرات الت ــراءات والمب ــات واإلج ــع السياس جمي

ــاريع واإلرث. ــا للمش ــة العلي ــاريع اللجن مش

يأتــي تقريــر اللجنــة العليــا نصــف الســنوي األول لمراقبــة تطبيــق معاييــر رعايــة العمــال ليثبــت أن 
هنــاك تقدمــًا حقيقيــًا يجــري إحــرازه علــى صعيــد أهــم القضايــا التــي تواجــه العمالــة الوافــدة. 
إن المعلومــات الخاصــة بــاألداء المتعلــق برعايــة العمــال التــي جمعــت لهــذا التقريــر تعــد قيمــة 
للغايــة لمســاعدة اللجنــة العليــا علــى تحديــد الفجــوات فــي سياســاتنا ووضــع طريقــة لتحســين 
نهجنــا عنــد الحاجــة. فــي األعــوام القادمــة، ســوف نصــدر تقريــرًا عامــًا لك ســتة أشــهر يضمــن 

أن تكــون المعلومــات عــن التقــدم الــذي نحــرزه واألثــر والــدروس المســتفادة متوفــرة للعامــة.

ــاريع واإلرث  ــا للمش ــة العلي ــة باللجن ــال الخاص ــة العم ــر رعاي ــن معايي ــخة م ــالق أول نس ــذ إط ومن
ــود  ــع عق ــي جمي ــر ف ــت المعايي ــر 2014، أدرج ــي فبراي ــال( ف ــة العم ــر رعاي ــة بمعايي )المعروف
ــطة  ــاريع نش ــع مش ــة مواق ــي أربع ــون ف ــًا يعمل ــاء تقريب ــل إنش ــا، أي أن 800 عام ــة العلي اللجن
ــزداد  ــوف ي ــاريع، س ــور المش ــا. وبتط ــة بن ــف الخاص ــة والتوظي ــن اإلقام ــر أماك ــون لمعايي يخضع
هــذا العــدد بشــل منتظــم. وبنــاًء علــى تقديراتنــا الحاليــة مــن المتوقــع أن يشــهد عــام 2018 
ذروة األعمــال اإلنشــائية فــي مشــاريع اللجنــة العليــا، والتــي ستســتدعي توفــر 74,000 عامــل. 
لــذا فمــن المهــم أن تكــون وســائل اإلنفــاذ التــي نعدهــا حاليــًا قــادرة علــى التماشــي مــع عــدد 

األفــراد والمشــاريع آنــذاك. 

خــالل الســتة أشــهر التــي أطلقــت فيهــا معاييــر رعايــة العمــال، وصلنــا إلــى المراحــل المهمــة 
التاليــة:

• تم دمج معايير رعاية العمال في عمليات اللجنة العليا الخاصة بالمشتريات.

ــام  ــك نظ ــمل ذل ــاءات. ويش ــم العط ــة تقدي ــي مرحل ــن ف ــرز المقاولي ــة لف ــر آلي ــا بتطوي •  قمن
يســمح بالمقارنــة بيــن المقاوليــن ووضــع مقيــاس يحــدد درجــة االلتــزام بهــدف قيــاس مــدى 

ــدم.  التق
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•  تــم تنفيــذ نظــام للتدقيــق يمّكــن اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث مــن مراقبــة عمليــة تطبيــق 
معاييــر رعايــة العمــال والتحــرك ســريعًا التخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة عنــد الضــرورة. 

ــن  ــم إلثني ــات تقيي ــة تدقيــق. وقــد تضمنــت هــذه العملي ــا 60 عملي ــا هــذا، أجرين •  حتــى يومن
وعشــرين مشــاراًك فــي المناقصــات موزعيــن علــى 23 ســكنًا )حــدد أحــد مقدمــي المناقصــات 
ــن  ــات والمقاولي ــزودي الخدم ــى م ــق عل ــة تدقي ــد( و38 عملي ــة واح ــاكن إقام ــن م ــر م أكث
ــة  ــم متابع ــاريع. ت ــع المش ــى مواق ــق عل ــات التدقي ــب عملي ــى جان ــن، إل ــن الفرعيي والمقاولي

ــة. ــراءات اإلصالحي ــق اإلج ــان تطبي ــرات لضم ــدة م ــراكت ع ــض الش ــى بع ــق عل التدقي

•  أعــدت لجنــة رعايــة العمــال وقســم الشــؤون القانونيــة وااللتــزام آليــات اإلنفــاذ، حيــث قمنــا بربط 
أنظمــة الســداد الخاصــة بالمقاوليــن بمــدى االلتــزام بمتطلبــات رعايــة العمــال، لتكــون وســيلة 

إنفــاذ نســتخدمها فــي حــال حــدوث حــاالت خروقــات مســتمرة. 

ــا القــرار بالتركيــز علــى أكثــر مســائل رعايــة العمــال أهميــة  فــي األشــهر الســتة األولــى، اتخذن
ــض  ــع بع ــال. يتمت ــا للعم ــم تخصيصه ــي ت ــكن الت ــن الس ــودة أماك ــين ج ــا تحس ــاكن أبرزه ف
ــا  ــة فيم ــر مقبول ــاريع واإلرث بمعايي ــا للمش ــة العلي ــم اللجن ــدت معه ــن تعاق ــن الذي المقاولي
ــدًا مــن العمــل لجعلهــا ترقــى لهــذه  يتعلــق بأماكــن ســكن العمــال بينمــا تطلبــت أخــرى مزي
المعاييــر. شــعرنا فــي جميــع األحــوال بالحمــاس لمشــاهدة مــدى رغبــة المقاوليــن فــي تحســين 
ــر  ــد توفي ــراكء عن ــتتحقق للش ــي س ــة الت ــد القّيم ــم للفوائ ــم، ولتفهمه ــكن عماله ــن س أماك

ــن.  ــال الوافدي ــة للعم ــش صحي ــة عي بيئ

ــات  ــل علــى التحدي ــم تحقيقهــا، ب ــر الضــوء فقــط علــى اإلنجــازات التــي ت ال ُيلقــي هــذا التقري
المختلفــة التــي واجهناهــا فــي األشــهر الســتة األولــى مــن العــام عنــد وضــع معاييــر رعايــة 

ــي: ــذ. والتــي تشــمل التال ــد التنفي العمــال قي

ــم  ــام ول ــل ع ــة بش ــن معروف ــم تك ــا ل ــدة، فإنه ــا جدي ــي اعتمدناه ــر الت ــون المعايي ــرًا لك •  نظ
تكــن فــي بعــض األحيــان قابلــة لتنفيــذ بعــض الشــروط. وقــد تطلبــت الحــاالت األخيــرة وقتــًا 

ــرة للتعامــل معهــا. ــرًا ومــوارد كبي كبي

•  إن الفتــرة القصيــرة للعقــود فــي هــذه المرحلــة مــن اإلنشــاء - بمعــدل أقــل مــن عــام واحــد، 
ــل  ــال مث ــة العم ــة برعاي ــدًا والخاص ــر تعقي ــائل األكث ــض المس ــع بع ــل م ــت التعام ــد جعل ق
التوظيــف األخالقــي وتمثيــل العمــال صعبــًا. ســوف يتطلــب التعامــل مــع هــذه المســائل جمــع 

كــم كبيــر مــن المعلومــات والتزامــًا وقــدرًة علــى البنــاء طــوال أشــهر متعــددة.
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ــات  ــع رغب ــًا م ــض أحيان ــد تتناق ــم ق ــال ورغباته ــات العم ــن حاج ــا ع ــا أن افتراضاتن ــد تعلمن •  وق
ــوارد صراحــة فــي  العمــال وحاجاتهــم علــى أرض الواقــع. علــى ســبيل المثــال، رغــم الشــرط ال
معاييــر رعايــة العمــال بحظــر احتفــاظ الشــراكت بجــوازات الســفر الخاصــة بالعمــال، أخبرنــا الكثيــر 
مــن العمــال بأنهــم يرغبــون فــي حيــازة جهــات التوظيــف لجــوازات ســفرهم وذلــك للحفــاظ 
ــي  ــة الت ــك النتيج ــزز ذل ــد ع ــة. وق ــد الحاج ــا عن ــول عليه ــم الحص ــا أن بإماكنه ــا، طالم عليه
خلــص إليهــا اســتقصاء جامعــي قطــري أجــري عــام 2012 حيــث جــاء فيــه أن 90% مــن العامليــن 
ــتحوذ  ــر تس ــي قط ــم 1189 ف ــغ عدده ــتبيان والبال ــي االس ــاركين ف ــور المش ــي األج منخفض
جهــات التوظيــف الخاصــة بهــم علــى جــوازات الســفر الخاصــة بهم، واكنــوا قــد شــعروا»بالرضا« 
بهــذا. ولهــذا فنحــن نهــدف إلــى ضمــان قــدرة العمــال علــى الوصــول إلــى جــوازات الســفر 

الخاصــة بهــم دائمــًا، وكذلــك التأكــد مــن االحتفــاظ بهــا بأمــان وفقــًا لتفضيــالت العمــال.

•  يتطلــب التعامــل مــع هــذه التحديــات وتعزيــز أفضــل الممارســات نهجــًا إبداعيــًا جماعيــًا. فقــد 
تعلمنــا مــن خــالل العمــل الوثيــق مــع الشــراكء المعنييــن مــا يجــب القيــام بــه لتحقيــق رؤيتنــا 
ــن  ــول العاملي ــان حص ــا لضم ــب أن ننتهجه ــي يج ــة الت ــك اآللي ــال وكذل ــة العم ــبة لرعاي بالنس
ــة  ــر فعالي ــة األكث ــا أن الطريق ــد وجدن ــة. وق ــاة الكريم ــى الحي ــا عل ــة العلي ــاريع اللجن ــي مش ف
ــروف  ــر وظ ــق بمعايي ــا يتعل ــاس فيم ــة للقي ــينات القابل ــتدام والتحس ــر المس ــق التغيي لتحقي
ــة  ــة المتبادل ــى الثق ــوم عل ــن تق ــراكء المعنيي ــع الش ــات م ــاء عالق ــي بن ــن ف ــل تكم العم
والشــفافية والمشــاركةوالتعاون. ورغـــم أن العقوبــات تكــون ضروريــة فــي بعــض الحــاالت، إال 
أنهــا ال تــؤدي للتغييــر بقــدر الحوافــز وبنــاء القــدرات. ال يجــب النظــر إلــى االلتــزام علــى أنــه 
فــرض يجــب القيــام بــه، بــل علــى أنــه طريقــة أكثــر فعاليــة إلنجــاز األعمــال. إن هــذه األفــاكر 

ــراكء. ــع الش ــة م ــة ومتين ــات قوي ــاء عالق ــي بن ــاعدنا ف ــا إذ تس ــية لمبادئن أساس
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2
مقدمة

 منــذ منــح قطــر حــق اســتضافة بطولــة أكس العالــم لكــرة القــدم 2022 فــي ديســمبر 2010، 
ــة  ــروف الصح ــرام ظ ــان احت ــادرات لضم ــن المب ــددًا م ــاريع واإلرث ع ــا للمش ــة العلي ــت اللجن أطلق

ــة الوافــدة فــي قطــر. ــة للعمال والســالمة والعمــل والمعيشــة، والحقــوق القانوني

ــة  ــة العمــال مكون ــا للمشــاريع واإلرث لجنــة رعاي ولدعــم هــذه المبــادرات، أسســت اللجنــة العلي
ــع األقســام تتلخــص مهمتهــا فــي تحســين أحــوال العمــال وضمــان حقوقهــم فــي  مــن جمي
ــة العمــال علــى تنفيــذ خطــط اللجنــة  جميــع مشــاريع اللجنــة العليــا. ويتمثــل تركيــز لجنــة رعاي
العليــا إليجــاد إرث مــن التطــور البشــري واالجتماعــي فــي دولــة قطــر والمنطقــة. وقــد أجــرت 
لجنــة رعايــة العمــال بالفعــل عمــاًل ضخمــًا فــي تطويــر وتنفيــذ اســتراتيجية وبرنامــج قــوي لرعايــة 

العمــال. تشــمل بعــض المبــادرات الرئيســية:

ــا  ــم نهجن ــم التــي تدع ــادئ والقي ــي مــارس 2013حيــث وضــع المب ــاق العمــال ف •  إطــالق ميث
فيمــا يخــص رعايــة العمــال، وتنــص علــى أحقيــة جميــع األفــراد المســاهمين فــي إنجــاز مشــاريع 

اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث باحتــرام وحفــظ كرامتهــم.
 

•  إطــالق معاييــر رعايــة العمــال فــي فبرايــر 2014 وهــي تمثــل مجموعــة مــن القواعــد الضرورية 
الملزمــة عنــد التعاقــد تضمــن عمــل الشــراكت العاملــة فــي مشــاريع اللجنــة العليــا للمشــاريع 
ــم  ــادئ والقي ــاق العمــال. تضــع هــذه المب ــم المحــددة فــي ميث ــادئ والقي ــا للمب واإلرث وفًق
ــل  ــع أفض ــة م ــها بالمقارن ــم قياس ــي ت ــري والت ــون القط ــع القان ــى م ــي تتماش ــر الت والمعايي

المعاييــر الدوليــة، إرشــادات واضحــة تحمــي حقــوق العمــال طــوال مــدة التعاقــد.

ــر  ــي قط ــن ف ــراكء الحكوميي ــك الش ــي ذل ــا ف ــن، بم ــراكء المعنيي ــع الش ــل م ــاور والتفاع •  التش
واالتحــاد الدولــي لكــرة القــدم )فيفــا( ومنظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــات حقــوق اإلنســان 

ــدة. الرائ

ــز الحــوارات رفيعــة المســتوى والمشــاركة فيهــا لدعــم مبــادرات إصــالح السياســات فــي  •  تعزي
قطــر.
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تحســين ظــروف العمــل والظــروف المعيشــية يعــد عنصــرًا أساســيًا فــي التزامنــا العــام تجــاه رعاية 
ــا  ــة العلي ــزام اللجن ــن الت ــي. لك ــر األول ــذا التقري ــي له ــا األساس ــر تركيزن ــا يفس ــو م ــال، وه العم
ــة العمــال ال يتوقــف عنــد هــذا الحــد، فمــن خــالل اســتغالل قــوة  ــز رعاي للمشــاريع واإلرث بتعزي
وماكنــة بطولــة أكس العالــم لكــرة القــدم لتســريع العمــل، تعمــل اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث 
علــى دعــم عــدد مــن الجهــود الحاليــة والناشــئة بدولــة قطــر وإكمالهــا والعمــل عليهــا فــي 

ســبيل دعــم رعايــة العمــال.

نحــن نؤمــن بــأن المشــاركة التعاونيــة بيــن الشــراكء المتعدديــن هــي الطريقــة الوحيــدة لخلــق 
تغييــر مســتدام. 

 
ــالل  ــال خ ــة العم ــر رعاي ــذ معايي ــق وتنفي ــي تطبي ــات ف ــدم والتحدي ــر التق ــذا التقري ــورد ه ي
ــا ويحــدد بعــض الخطــط  ــر تطــور نهجن ســتة أشــهر مــن طرحهــا. إضافــة لذلــك، يفســر التقري
المســتقبلية لرعايــة العمــال المســتلهمة مــن الــدروس المســتفادة فــي األشــهر الســتة األولى.

 

عامل في موقع إنشاء استاد الوكرة
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معايير رعاية العمال

ُحــددت معاييــر رعايــة العمــال بمــا يتناســب ورؤيــة اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث فيمــا يتعلــق 
بالنجــاح فــي تنفيــذ جميــع مشــاريع البنيــة التحتيــة المطلوبــة فــي قطــر مــن أجــل اســتضافة 
تاريخيــة ومبهــرة لبطولــة أكس العالــم لكــرة القــدم بالتــوازي مــع إنجــاز خطــط التنميــة الوطنيــة، 

مــا يتــرك إرًثــا دائمــًا لقطــر والشــرق األوســط والعالــم. 

ــن  ــراكء المعنيي ــراء والش ــع الخب ــعة م ــاورات واس ــد مش ــال بع ــة العم ــر رعاي ــة معايي ــت صياغ تم
ليكــون هدفهــا األساســي تحســين ظــروف العمــل والمعيشــة للعمــال فــي قطــر والتعامــل 

ــة. ــدرة للعمال ــدول المص ــن ال ــًا وم ــي محلي ــف األخالق ــة بالتوظي ــات المتعلق ــع التحدي م

ــا  ــة العلي ــر للجن ــراف المباش ــت اإلش ــن تح ــع المقاولي ــى جمي ــال عل ــة العم ــر رعاي ــق معايي تنطب
للمشــاريع واإلرث. وبموجــب معاييــر رعايــة العمــال، يجــب علــى المقاوليــن ضمــان التــزام األطــراف 
المتعاقــدة األخــرى المشــاركة فــي المشــروع مثــل المقاوليــن الفرعييــن واالستشــاريين وماكتــب 
ــاريع  ــا للمش ــة العلي ــة باللجن ــال الخاص ــة العم ــر رعاي ــف بمعايي ــة وولكاء التوظي ــتقدام العمال اس
ــق  ــا للتدقي ــة العلي ــاريع اللجن ــي مش ــاركة ف ــراكت المش ــع الش ــع جمي ــن أن تخض واإلرث. ويمك

ــع أطــراف سلســلة المقاوليــن. ــزام جمي والمســاءلة فــي أي وقــت لضمــان الت

اإلطار الزمني لتطوير معايير رعاية العمال

مرحلة التقصي )2011-2010(

ــك  ــة وذل ــات القائم ــن واالتفاقي ــى القواني ــوث عل ــارب والبح ــض التج ــا بع ــة العلي ــرت اللجن أج
ــر. ــي قط ــاص ف ــي والخ ــن الحكوم ــي القطاعي ــراكئها ف ــع ش ــتراك م باالش

مرحلة صياغة المعايير )2013-2012(

ــة  ــادئ التوجيهي ــة المب ــت اللجن ــراكئها، وضع ــاركة ش ــا ومش ــة العلي ــوث اللجن ــى بح ــتنادًا إل اس
ــال. ــة العم ــر رعاي ــي معايي ــواردة ف ــاكم ال ــة األح ــي صياغ ــرعت ف ــدة وش ــة الواف ــة العمال لرعاي

إصدار ميثاق العمال )مارس 2013(

اســتكملت اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث إصــدار ونشــر ميثــاق العمــال الــذي يتضمــن المبــادئ 
التــي تكفــل تطويــر معاييــر رعايــة العمــال.
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مرحلة المراجعة والتحقق )مستمرة(

تجــري اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث ورش عمــل بشــل منتظــم مــع المقاوليــن والشــراكء الحكوميين 
ــة وغيرهــا  ــر الحكومي ــق اآلراء والتصــورات وردود األفعــال الصــادرة عــن المنظمــات غي وتقــوم بتوثي

مــن المراجعيــن الخارجييــن فيمــا يخــص تقــدم أعمالنــا الخاصــة برعايــة العمــال.

إطالق معايير رعاية العمال )فبراير 2014(

اســتكملت اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث إصــدار ونشــر معاييــر رعايــة العمــال التــي تتضمــن قوانيــن 
ــود  ــي العق ــدرج ف ــى أن ت ــا عل ــة العلي ــاريع اللجن ــي مش ــن ف ــن العاملي ــع المقاولي ــة لجمي ملزم

المبرمــة بيــن اللجنــة والمقاوليــن.

مرحلة التنفيذ )مستمرة(

ــدأت  ــم المناقصــات وب ــة تقدي ــة العمــال فــي إطــار عملي ــر رعاي ــا بوضــع معايي ــة العلي قامــت اللجن
ــون  ــاريعها. تك ــي مش ــة ف ــراكت العامل ــع الش ــة م ــود الموقع ــي العق ــر ف ــذه المعايي ــج ه بدم
ــك بعــد إرســاء المناقصــة علــى المقــاول. ــم المناقصــات وكذل ــاء مرحلــة تقدي ــة التدقيــق أثن عملي

عمال في موقع إنشاء استاد الوكرة
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تطبيق معايير رعاية العمال

 
ــن  ــدد م ــاز ع ــذ وإنج ــي تنفي ــاريع واإلرث ف ــا للمش ــة العلي ــية للجن ــة الرئيس ــل المهم تتمث
االســتادات والمناطــق المحيطــة بهــا التــي تمكــن الدولــة مــن اســتضافة بطولــة أكس العالــم 
ــداول  ــع ج ــيتم توزي ــن. وس ــراكئنا المعنيي ــع ش ــاون م ــك بالتع ــر 2022، وذل ــدم قط ــرة الق لك
ــرة  ــبة لفت ــة. وبالنس ــوام القادم ــي أع ــدار الثمان ــى م ــا عل ــب وتجديده ــاء المالع ــاريع إنش مش
الســتة أشــهر المشــمولة فــي هــذا التقريــر، بــدأت األعمــال فــي موقــع لك مــن اســتاد الوكــرة 
واســتاد الريــان واســتاد البيــت - مدينــة الخــور واســتاد خليفــة الدولــي واســتاد مؤسســة قطــر 
ــم  ــي وقس ــم الفن ــع القس ــب م ــن كث ــال ع ــة العم ــة رعاي ــل لجن ــاه. تعم ــن أدن ــو مبي ــا ه كم
الشــؤون القانونيــة وااللتــزام فــي اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث لضمــان دمــج معاييــر رعايــة 

ــا للمشــاريع واإلرث وتنفيذهــا بشــل فعــال.  ــة العلي العمــال فــي عقــود اللجن

ــد  ــب قي ــع المالع ــن مواق ــع م ــى لك موق ــال عل ــة العم ــق رعاي ــي تطبي ــم التال ــاول القس ويتن
ــل: العم

استاد الوكرة

     تــم تعييــن شــركة أمانــة فــي ديســمبر 2013 لتنفيــذ أعمــال البنــاء التمهيديــة. اكن اختيــار 
ــا  ــد معه ــم التعاق ــذا ت ــال، ل ــة العم ــر رعاي ــالق معايي ــابق إلط ــت س ــي وق ــة ف ــركة أمان ش
ــة العامليــن بالمشــروع. ــزال تضمــن صحــة وســالمة ورعاي ــة ال ت وفــق مجموعــة معاييــر معدل

      تــم اختيــار شــركة حمــد بــن خالــد HBK فــي مايــو 2014 لبــدء أعمــال الحفــر األوليــة فــي 
المشــروع. وقــد تــم التعاقــد مــع شــركة HBK وفــق معاييــر رعايــة العمــال. 
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استاد الريان

      تــم اختيــار شــركة MANCO فــي يونيــو 2014 لتنفيــذ أعمــال البنــاء التمهيديــة باإلضافــة إلــى 
أعمــال الهــدم والتفكيــك. تــم التعاقــد مــع MANCO وفــق معاييــر رعايــة العمــال.

 
استاد البيت - مدينة الخور 

          يتــم إنجــاز وتنفيــذ اســتاد البيــت - مدينــة الخــور مــن قبــل مؤسســة أســباير زون، وهــي إحــدى 
ــاء  ــن عمــران فــي أبريــل 2014 لتنفيــذ أعمــال البن ــار شــركة ب ــم اختي ــا. ت شــراكء اللجنــة العلي
ــة العمــال فــي عقدهــا.  ــر رعاي ــة. وقــد قامــت مؤسســة أســباير زون بدمــج معايي التمهيدي
وتقــوم اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث، بالتعــاون مــع أســباير زون، بتدقيــق عمــل المقاوليــن 

العامليــن فــي االســتاد. 

استاد خليفة الدولي 

      يتــم إنجــاز وتنفيــذ اســتاد خليفــة الدولــي مــن قبــل مؤسســة أســباير زون. وقــد تــم اختيــار 
Midmac/Six Construct فــي أبريــل 2014 للقيــام بشــل مشــترك بأعمــال التجديــد الشــامل 
واإلنشــاء والتشــطيب والصيانــة الخاصــة بمتحــف واســتاد خليفــة الدولــي فــي منطقــة أســباير 
ــا  ــة العلي ــوم اللجن ــا. وتق ــي عقده ــال ف ــة العم ــر رعاي ــج معايي ــباير بدم ــت أس زون. وقام
للمشــاريع واإلرث، بالتعــاون مــع أســباير، بتدقيــق عمــل المقاوليــن العامليــن فــي االســتاد.
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استاد مؤسسة قطر

      يتــم إنجــاز وتنفيــذ اســتاد مؤسســة قطــر مــن قبــل مؤسســة قطــر، وهــي إحــدى شــراكء 
اللجنــة العليــا. تــم اختيــار شــركة UCE فــي مــارس 2013 مــن قبــل مؤسســة قطــر لتنفيــذ 
أعمــال البنــاء التمهيديــة وأعمــال الحفــر األوليــة. وحيــث أن نشــر المعاييــر اإللزاميــة لمؤسســة 
ــد  ــال( اكن ق ــة العم ــر لرعاي ــة قط ــر مؤسس ــدة )معايي ــة الواف ــة العمال ــة برعاي ــر الخاص قط
ســبق إطــالق معاييــر رعايــة العمــال الخاصــة باللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث، فــإن التعاقــد 
ــر  ــة قط ــر مؤسس ــًا لمعايي ــم وفق ــر يت ــة قط ــل مؤسس ــن ِقب ــن م ــن المعيني ــع المقاولي م

لرعايــة العمــال.

ــال،  ــة العم ــر لرعاي ــة قط ــر مؤسس ــع لمعايي ــر يخض ــة قط ــتاد مؤسس ــن أن اس ــم م ــى الرغ  عل
ــا  ــات المعــدة مــن ِقبــل مؤسســة قطــر إلــى اللجنــة العلي ــر التعقيب ــم تقاري ــه يتــم تقدي إال أن

ــن. ــؤالء المقاولي ــة به ــات الخاص ــراء التدقيق ــة بإج ــوم اللجن ــم تق ــن ث ــاريع واإلرث وم للمش
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واســتنادًا لهــذا التقريــر، شــمل إطــالق معاييــر رعايــة العمــال 800 عامــل إنشــاء تقريبــًا. وهذه 
نســبة ضئيلــة مقارنــة بعــدد عمــال اإلنشــاء المتوقــع أن تشــملهم معاييــر رعايــة العمــال خــالل 
الفتــرة الممتــدة حتــى 2022 حيــث يتوقــع أن يصــل عــدد العامليــن إلــى 74,000 عامــل فــي 

 .2018

ــا للمشــاريع واإلرث مــع مــزودي الخدمــات  وإضافــة إلــى عمــال اإلنشــاء، ســتتعاقد اللجنــة العلي
ــا  ــي مقراتن ــن ف ــف واألم ــام والتنظي ــداد الطع ــرف إع ــتقبال وغ ــق باالس ــات تتعل ــر خدم لتوفي

ــية. الرئيس

ــدار  ــل إص ــن قب ــف واألم ــام والتنظي ــرف الطع ــات غ ــة بخدم ــود الخاص ــع العق ــع جمي ــم توقي ت
ــًا  ــل تقريب ــي 100 عام ــي تغط ــود الت ــذه العق ــب ه ــك، تتطل ــع ذل ــال. وم ــة العم ــر رعاي معايي
ــون  ــك قان ــة العمــال بمــا فــي ذل ــات رعاي ــى لمتطلب ــزام بالحــد األدن مــن مــزود الخدمــات االلت
ــة  ــع للجن ــة التاب ــق المراقب ــوم فري ــود، يق ــذه العق ــبة له ــام 2004. بالنس ــم 14 لع ــل رق العم
ــع  ــتتضمن جمي ــا. وس ــد عليه ــات المتعاق ــًا للمتطلب ــا وفق ــات له ــراء تدقيق ــال بإج ــة العم رعاي

ــال. ــة العم ــر رعاي ــدة معايي ــات الجدي ــزودي الخدم ــود م عق

فعالية احتفالية تقديرًا لجهود موظفي شراكت تزويد الخدمات في برج البدع
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٥
تقييم رعاية العمال خالل مرحلة 

طرح المناقصات

ــادرة  ــق الص ــن الوثائ ــال ضم ــة العم ــر رعاي ــج معايي ــاريع واإلرث بدم ــا للمش ــة العلي ــوم اللجن تق
للشــراكت الراغبــة بالعمــل معنــا، وذلــك كجــزء مــن عمليــة تقديــم المناقصــات. لقــد ضمنــت اللجنــة 
ــم إجــراؤه  ــذي ت ــة العمــال فــي التقييــم الفنــي ال ــر رعاي ــال بمعايي ــا للمشــاريع واإلرث االمتث العلي
خــالل عمليــة طــرح المناقصــات. يتــم تقييــم مقدمــي المناقصــات خــالل مرحلــة التقييــم الفنــي 
بنــاًء علــى العناصــر األساســية الضروريــة لتنفيــذ المشــروع، مــن ضمنهــا معاييــر رعايــة العمــال.

ــق  ــال اكن وف ــة العم ــن رعاي ــي م ــم الفن ــاص بالتقيي ــزء الخ ــي الج ــتخدم ف ــي المس ــام األول النظ
عالمــات نجاح/فشــل تــم احتســابها بعــد فحــص مــاكن اإلقامــة لمقدمــي المناقصــات )المتطلــب 4 
الــوارد أدنــاه(. ولقــد أســفر هــذا النهــج عــن عــد م أهليــة عــدد كبيــر مــن مقدمــي المناقصــات، 
بينمــا يمتلــك العديــد منهــم القــدرة وااللتــزام لتحســين ممارســات رعايــة العمــال الخاصــة بهــم. 
ــزام  ــم االلت ــة ودع ــات الحالي ــر والممارس ــز المعايي ــن وتعزي ــؤالء المقاولي ــدرات ه ــاء ق ــد بن ويع
ــاريع واإلرث  ــا للمش ــة العلي ــة اللجن ــًا لمهم ــرًا ضروري ــة أم ــر الدولي ــة والمعايي ــن الوطني بالقواني
ــدوم حتــى بعــد عــام  ــرك إرث ي ــم لكــرة القــدم لتحقيــق التقــدم وت ــة أكس العال الســتخدام بطول

.2022
 

% 33.3
نجحوا

% 66.7
رسبوا

الشلك ١:
 نسبة مقدمي المناقصات الذين

 اجتازوا / أخفقوا في نظام التقييم األولي 
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ــزام  ــتوى االلت ــم مس ــه تقيي ــاري يمكن ــم معي ــام تقيي ــال نظ ــة العم ــة رعاي ــت لجن ــي، وضع وبالتال
برعايــة العمــال لــدى مقدمــي المناقصــات بشــل موضوعــي ومناســب. يســاعد هــذا النظــام فــي 
ضمــان فــرز اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث لمقدمــي المناقصــات بشــل مناســب واختيــار مقدمــي 
ــة العمــال مــن خــالل  ــر رعاي ــن يســتوفون أو لديهــم القــدرة علــى اســتيفاء معايي المناقصــات الذي
التحســين المســتمر. وعنــد القيــام بذلــك، يســاعد هــذا اإلجــراء علــى تقديــم تقييــم دقيق وأساســي 
للجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث بشــأن ممارســات المتقدميــن بالمناقصــات المتعلقــة برعايــة العمــال.

وبموجب النظام الحالي، يجب أن يستوفي مقدمو المناقصات أربعة متطلبات الجتياز الجزء الخاص برعاية 
العمال في التقييم الفني. وتاليًا التفاصيل المتعلقة بالمتطلبات األربعة:

المتطلب ١ 

•  على المشاركين في المناقصة تقديم بيان ُموّقع يتعلق بااللتزام بمعايير رعاية العمال والوارد في 
نموذج طلب طرح المناقصات

•  على مقدم المناقصة توفير اسم مقترح للمسؤول لديه عن رعاية العمال وعرض هذه المهمة ضمن 
الهيل التنظيمي المقدم، كجزء من إجابته على طلب تقديم العروض.

 
• بخصوص عملية توظيف العمال، يتعين على مقدم المناقصة ما يلي:

أ-  تقديم أسماء ولكاء التوظيف الذين يتعامل معهم حاليًا وتفاصيل االتصال بهم، وتقديم المعلومات 
التالية عن لك وكيل منهم:

1.  اإلخطار بوجود عقد رسمي ما بين مقدم المناقصة ووكيل التوظيف.
2.  اإلخطار بعدد العمال الذين قام الوكيل بتوظيفهم لدى مقدم المناقصة في قطر خالل

     الـ 12 شهرًا الماضية.
3.  تقديم نسخة عن ترخيص وكيل التوظيف الصادر عن وزارة العمل والشؤون االجتماعية
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ب-   اإلخطار في حال قام مقدم المناقصة بتوظيف عدد من العمال بشل مباشر في قطر خالل الـ 12 
شهرًا الماضية، وفيما يخص لك من عمليات التوظيف هذه، فإنه يتعين تقديم:

1.  نسخة عن رسالة »الموافقة على التوظيف« موقعة من قبل الدولة المصدرة للعمالة.
2. اسم أي وكيل محلي تم التعامل معه. 

3.  عدد العمال الذين وظفهم الوكيل في قطر خالل الـ12 شهرًا الماضية.

المتطلب ٢

يجب على مقدمي المناقصات تقديم ما يلي:

أ- عدد العمال المتوقع في فترة ذروة اإلنشاءات مع تقدير فترة المشروع.
ب-  نسبة العمال الذين سيتم توظيفهم بشل مباشر من قبل مقدم المناقصة مقابل عدد العمال 

المقرر توظيفهم من قبل المقاولين الفرعيين لديهم.
ج- اسم المسؤول عن اإلعالم/االتصال ورقم التواصل معه.

د- اسم مدير/مشرف السكن ورقم التواصل معه.

احتفالية تقديرية للعمال في منطقة المشجعين
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المتطلب ٣ 

يجب على مقدم المناقصة:

أ-  تقديم العنوان/الموقع )مع الخريطة وإحداثيات نظام المالحة( لجميع مرافق اإلقامة التابعة لمقدم 
المناقصة في قطر.

ب-  ترشيح مرفق اإلقامة المحدد حيث سيقيم العمال القائمون بالعمل مع األخذ بعين االعتبار أن اللجنة 
العليا لن تقبل أن يكون مرفق اإلقامة في أرض زراعية خاصة، وفيما يتعلق بهذا الماكن المرشح، 

يتعين تزويدنا:

1. السعة ومعدالت اإلشغال.
2. مخطط المرافق ووسائل الترفيه.

3.  اإلخطار فيما إذا اكن المرفق مملواًك لمقدم المناقصة أو مؤجر. وفي حال اكن مؤجرًا يجب ذكر اسم 
المالك/صاحب العقار. 

4.  اإلخطار ما إذا اكن المرفق مشاراًك مع عمال جهة عمل أخرى.
٥. اسم المسؤول عن إدارة المرافق ورقم التواصل معه.

6.  اسم متعهد تقديم الطعام لدى مقدم المناقصة، إن وجد، وشهادات الجودة الخاصة به.
7. اسم متعهد األمن لدى مقدم المناقصة، إن وجد، المستخدم في مرافق اإلقامة ورقم    

     التواصل معه.
8. الوقت والمسافة التقريبية لموقع العمل خالل ساعات الصباح والمساء.

ج-  اسم شركة النقل التي يستخدمها مقدم المناقصة، إن وجد، والتي تستخدم لنقل العمال ورقم  
      التواصل معها.

المتطلب ٤

1.  على مقدم المناقصة أن يؤكد على أنه سيتيح للجنة العليا للمشاريع واإلرث )أو ممثليها( الوصول 
إلى أماكن إقامة العمال المرشح في المتطلب 3، وذلك إلجراء الفحص كجزء من تقييم المناقصة.

2.  يفهم مقدم المناقصة أن نتيجة الفحص سوف تكون جزءًا من تقييم المناقصة، وفي حال فشل في 
تحقيق أدنى درجة من المعايير فهذا سيؤدي إلى اعتباره غير مؤهل للفوز بالمناقصة.

3.  يؤكد مقدم المناقصة على أنه لن يقوم بنقل العمال الملكفين بالعمل من مرفق السكن المرشح 
في المتطلب 3 إلى أماكن إقامة أخرى دون موافقة خطية مسبقة من اللجنة العليا.



التقرير نصف السنوي لمراقبة تطبيق معايير رعاية العمال / سبتمبر ٢٠١٤

المتطلــب 4 الــذي يتضمــن عمليــة فحــص أماكــن اإلقامــة هــو أحــد أهــم عناصــر نظــام تقييــم 
ــة  ــة رعاي ــع للجن ــزام التاب ــق االلت ــد فري ــد أع ــة. وق ــرح المناقص ــة ط ــالل مرحل ــال خ ــة العم رعاي
ــص  ــات الفح ــالل عملي ــتخدامه خ ــال الس ــة العم ــر رعاي ــر لمعايي ــص مختص ــوذج فح ــال نم العم
لتفقــد العوامــل الحاســمة لضمــان بيئــة معيشــية آمنــة وصحيــة. يتــم تخصيــص قيمــة مرجحــة 
لــل متطلــب بحيــث يتــم وضــع عالمــة لــل منهــا ليتــم بعــد ذلــك تجميعهــا للوصــول إلــى درجة 
عامــة ممــا يظهــر مســتوى االلتــزام العــام لمقــدم المناقصــة. ســتكون هــذه القيــم الترجيحيــة 
ــا  ــة العلي ــزم اللجن ــا تلت ــام. بينم ــات بالنظ ــي المناقص ــب مقدم ــادي تالع ــرية لتف ــات س والدرج
ــن علــى مقدمــي  ــن فــي إجــراء تحســينات مســتمرة، يتعي للمشــاريع واإلرث بمســاعدة المقاولي
ــي  ــل ف ــبين للعم ــن ومناس ــوا مؤهلي ــات ليكون ــن الدرج ــى م ــد األدن ــتيفاء الح ــات اس المناقص

ــا.  ــة العلي ــاريع اللجن مش

وباإلضافــة إلــى نتيجــة الفحــص، يتــم إجــراء التقييــم فيمــا يتعلــق بااللتــزام واحتماليــة التــزام مقــدم 
المناقصــة بمعاييــر رعايــة العمــال، فيمــا يتعلــق بالتلكفــة والوقــت. يجــب علــى لك مقــدم مناقصة 
اســتيفاء المتطلبــات 1 و2 و3 والتــي تتضمــن، مــن بيــن أمــور أخــرى، بيانــًا مــن اإلدارة العليــا لمقدم 
ــة  ــق المطلوب ــة الوثائ ــم مقارن ــة العمــال. وتت ــر رعاي ــه علــى التزامــه بمعايي ــدًا من المناقصــة تأكي
بموجــب المتطلــب 1 مــع متطلبــات معاييــر رعايــة العمــال ويتــم تقييــم مســتوى االلتــزام العــام 

وتضمينــه فــي التقييــم الفنــي لمقــدم المناقصــة.

يقــوم أعضــاء فريــق المراقبــة التابــع للجنــة رعايــة العمــال بجميــع الفحــوص والتقييمــات. يتمتــع 
ــات  ــال والعملي ــة العم ــن رعاي ــة م ــب مختلف ــي جوان ــارات ف ــرات ومه ــة بخب ــق المراقب ــاء فري أعض
المتعلقــة بالمناقصــات. كمــا أنهــم علــى علــم بطبيعــة التحديــات المتعلقــة بأماكن ســكن العمال 
وغيرهــا مــن التحديــات الخاصــة برعايــة العمــال فــي قطــر. تتيــح لهــم هــذه الخلفيــة والمعرفــة 
إعــداد تقييمــات مســتنيرة وتقييــم المقاوليــن فيمــا يتعلــق بمراقبــة التزامهــم برعايــة عمالهــم.

ــدم  ــدى مق ــال ل ــة العم ــر رعاي ــذ معايي ــة لتنفي ــة الالزم ــر األرضي ــة أن تتوف ــذه العملي ــن ه تضم
ــم  ــة تقيي ــر عملي ــة. وتوف ــرح المناقص ــة ط ــه عملي ــل في ــذي تكتم ــه ال ــت ذات ــي الوق ــاء ف العط
ــد أواًل  ــي تؤك ــة والت ــن العملي ــة م ــة التالي ــي المرحل ــدم ف ــرة ُتق ــات وفي ــة معلوم المناقص
ــات  ــات المحــددة خــالل تقييــم المناقصــة. وبمجــرد معالجــة التحدي علــى ضــرورة معالجــة التحدي
ــي  ــاع الت ــب األوض ــة تصوي ــل خط ــارن مقاب ــزام المق ــة االلت ــى مراقب ــز إل ــول التركي ــية، يتح الرئيس

ــاول.  ــا المق قدمه

عمال في موقع إنشاء استاد الريان
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معايير رعاية العمال في دورة التعاقد ) للعقود التي تنطبق عليها الشروط(
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الشلك ٢: عملية دورة الحياة الخاصة برعاية العمال

عند الفوز بالمناقصة، يجب على المقاول الناجح حضور اجتماع بدء المشروع حيث أن رعاية العمال ُتشل جزًءا ال يتجزأ من برنامج العمل.
تــزود اللجنــة العليــا المقــاول بالــرد الشــامل فيمــا يخــص تقييــم رعايــة العمــال أثنــاء مرحلــة تقديــم المناقصــات، وتتفــق مــع المقــاول علــى خطــة 
ــم  ــة كمــا ت ــم ترتيــب هــذه األهــداف حســب األولوي ــزام. ت ــع حــاالت عــدم االلت ــة األجــل لمعالجــة جمي ــرة ومتوســطة وطويل ــر قصي تحــدد المعايي
تضمينهــا فــي خطــة إصــالح رســمية تتضمــن إطــارًا زمنيــًا واضحــًا للوقــت الــذي يجــب فيــه إجــراء هــذه التغييــرات. يشــار علــى المقــاول بــأن خطــة 

اإلصــالح تخضــع إلــى تعديــل لضمــان االلتــزام بمعاييــر رعايــة العمــال الاكملــة. 

لقــد وجدنــا أن هــذا النهــج المعتمــد علــى النتائــج والــذي يتبنــى نهــج المشــاركة والتواصــل المفتــوح قــد أظهــر نجاحــًا فــي تحقيــق األهــداف 
ــدى  ــال ل ــا العم ــل به ــش ويعم ــي يعي ــة الت ــتوى البيئ ــى مس ــًا عل ــنًا فوري ــج تحس ــذا النه ــق ه ــد حق ــالح. وق ــة اإلص ــي خط ــا ف ــق عليه المتف

ــة العمــال. ــر رعاي ــزام الاكمــل بمعايي ــون بشــل فــوري علــى االلت ــه ألن يعمــل المقاول ــب ضمان ــى جان ــن، إل المقاولي
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6
نظرة عامة على نتائج تقييم 

المناقصة
 

خــالل الســتة أشــهر األولــى مــن المراقبــة، أجــرت اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث تقييــم إلثنيــن 
وعشــرين مقــدم مناقصــة فــي 23 ســكنًا )حــدد أحــد مقدمــي المناقصــات أكثــر مــن مــاكن 
إقامــة واحــد(. يوضــح الرســم 3 أدنــاه، النســب المئويــة وهــي العالمــات التــي نالهــا مقدمــو 
ــة  ــر رعاي ــذ معايي ــن تنفي ــى م ــتة األول ــهر الس ــالل األش ــم خ ــم تقييمه ــن ت ــات الذي المناقص

العمــال.

مقدمــو المناقصــات الذيــن لــم يســتوفوا الحــد األدنــى للمتطلبــات المحــددة فــي المتطلــب 4 
أعــاله يمكــن أن يوضعــوا فــي االعتبــار فقــط ضمــن مقدمــي المناقصــات فــي المســتقبل فــي 
حــال إجرائهــم تحســينات ذات قيمــة وتحقيقهــم لمســتوى أعلــى مــن االلتــزام بمعاييــر رعايــة 

العمــال. 

الشلك ٣: نتائج تقييم ماكن اإلقامة لمقدمي المناقصات
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7
تنفيذ معايير رعاية العمال

ــة  ــان معامل ــك لضم ــا، وذل ــة لمقاولين ــر عالي ــاريع واإلرث معايي ــا للمش ــة العلي ــت اللجن وضع
ــا  ــز نهجن ــم. يرتك ــرام حقوقه ــة واحت ــاة الكريم ــم الحي ــل يمنحه ــاريعنا بش ــي مش ــن ف العاملي
الخــاص برعايــة العمــال علــى التعــاون، لــذا فإننــا نعمــل ضمــن شــرااكت مــع مقاولينــا لنتنــاول أواًل 
المشــلكات األكثــر إلحاحــًا فيمــا يخــص الســالمة والصحــة، مثــل تدابيــر الســالمة فــي حــاالت الحريــق 
بمــا فــي ذلــك خطــط اإلخــالء فــي حــاالت الطــوارئ وتحديــد المخــارج ونقــاط التجمــع بشــل واضح. 
فــي حيــن يتمتــع بعــض المقاوليــن بالفعــل بممارســات مقبولــة تتعلــق بالصحــة والســالمة فــي 
ــاج للمســاعدة مــن أجــل  موقــع العمــل وفــي أماكــن اإلقامــة الخاصــة بهــم، فــإن غيرهــم يحت
ــي  ــون ف ــون ويعمل ــال يعيش ــن أن العم ــد م ــة. إن التأك ــر المطلوب ــاتهم للمعايي ــاء ممارس ارتق

مــاكن صحــي وآمــن يشــل أولويــة قصــوى. 

نظــرًا للظــروف الحاليــة لمــاكن اإلقامــة للكثيــر مــن العمــال، يتيــح نهــج اللجنــة العليــا فتــرة تعديل 
ــع  ــات م ــاء عالق ــي بن ــت ف ــن الوق ــرة م ــا فت ــال تمنحن ــة العم ــر رعاي ــة بمعايي ــات الخاص للمتطلب
مــزودي الخدمــات والمقاوليــن للتعــاون المشــترك وفــق مقاييــس إصــالح مناســبة ومســتدامة. 
ــع  ــم م ــة والفه ــن الثق ــتوى م ــا مس ــة العلي ــت اللجن ــي، أقام ــج التعاون ــذا النه ــي ه وبتبن
المقاوليــن الحالييــن ممــا أســفر عــن حــدوث تحســينات فــي ظــروف العامليــن فــي مشــاريعنا. 

لقــد تركــزت جهودنــا بشــل أولــي علــى مســألة مرافــق اإلقامــة المقدمــة للعمــال. وكمــا هــو 
ــزام الاكمــل  ــًا االلت ــم يســتوفي أي مــن مرافــق اإلقامــة الموجــودة فــي الخدمــة حالي متوقــع، ل
ــة العمــال، إال أن العمــل علــى التحســينات يجــري بشــل مســتمر. نحــن نعمــل عــن  بمعاييــر رعاي
كثــب مــع مــزودي الخدمــة والمقاوليــن لضمــان أن يحصــل لك عامــل علــى العمــل والعيــش فــي 

بيئــة آمنــة وصحيــة. 

النقاط الرئيسية التي يتم التعامل معها فوريًا هي:

• غير مسموح بأن يتشارك أكثر من أربعة أشخاص غرفة نوم واحدة 
• غير مسموح باستخدام األسّرة متعددة الطبقات 

• مرافق حمامات مناسبة
• تقديم الطعام 3 مرات يوميًا 

• خدمة تنظيف المالبس
• الترفيه مثل خدمة التلفزيون باكبل وإنترنت

• مرافق االستجمام
• المرافق الطبية واإلسعافات األولية

• الصحة والسالمة بما في ذلك أنظمة إنذار الحريق والمتطلبات ذات الصلة )على سبيل 
    المثال خطط الوصول في حاالت الطوارئ ونقاط التجمع ومراقبي الحريق(

• خطة التنظيف الشامل
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لقــد واجهنــا عــددًا مــن التحديــات فــي إطــار جهودنــا لتحقيــق التقــدم فــي بعــض المجــاالت 
ــي  ــاحة تف ــر مس ــي لتوف ــن المبان ــر م ــم الكثي ــم تصمي ــم يت ــال، ل ــبيل المث ــى س ــية. عل الرئيس
ــة  ــال. إضاف ــة العم ــر رعاي ــي معايي ــواردة ف ــام ال ــاول الطع ــة تن ــتجمام وقاع ــات االس بمتطلب
إلــى ذلــك، نظــرًا ألن معظــم هــذه المبانــي مســتأجرة، فــإن هــذه التغييــرات ال يمكــن إجراؤهــا 
ــع  ــاريع واإلرث م ــا للمش ــة العلي ــت اللجن ــا، عمل ــذه القضاي ــل ه ــك. ولح ــن المال ــة م دون موافق

ــر.  ــرض المعايي ــاء بغ ــين والوف ــة لتحس ــرات الممكن ــع التغيي ــراء جمي ــالك( إلج ــن )والم المقاولي

تعــد معظــم المشــاريع التــي تــم االطــالع عليهــا خــالل الفتــرة التــي يشــملها هــذا التقريــر، بمــا 
فــي ذلــك مراحــل أعمــال البنــاء التمهيديــة وأعمــال الحفــر األوليــة مــن المشــاريع ذات المــدة 
القصيــرة. وهــذا مــا عّقــد مهمــة اللجنــة العليــا وقدرتهــا علــى متابعــة األهــداف متوســطة 
وطويلــة المــدى والمحــددة فــي خطــط اإلصالحــات. علــى ســبيل المثــال، قــد يتطلــب االلتــزام 
بمعاييــر رعايــة العمــال مــن المقــاول بنــاء مرافــق إضافيــة للعمــال، إال أن أعمــال إنشــاء هكــذا 
ــاء  ــال البن ــل أعم ــى مراح ــال عل ــا العم ــل خالله ــي يعم ــدة الت ــوق الم ــًا يف ــب وقت ــق تتطل مراف

التمهيديــة وأعمــال الحفــر األوليــة للمشــروع. 

خــالل معالجــة قضايــا الصحــة والســالمة األساســية، تبــدأ اللجنــة العليــا عمليــة معالجــة األهــداف 
المتوســطة وطويلــة المــدى المحــددة فــي خطــة اإلصــالح المعــدة لــل مقــاول. تعالــج هــذه 
األهــداف القضايــا المتعلقــة بالتوظيــف وممارســات المقــاول الخاصــة بهــذا الشــأن. تخلــق هــذه 
القضايــا مســائل قانونيــة معقــدة تتعلــق بالقانــون الدولــي وقوانيــن البلــدان المصــدرة للعمالــة 
ممــا يتطلــب تحقيقــات وتعــاون إضافــي. لقــد حققنــا تقدمــًا فعليــًا فــي مــرات لمتابعــة تنفيــذ 
خطــط تصويــب األوضــاع وتقييمهــا. وقــد أظهــرت نتائــج عمليــات التدقيــق هــذه تحســنًا تدريجيــًا 
فــي مســتوى االلتــزام بمعاييــر رعايــة العمــال. ومــع ذلــك، كمــا هــو متوقــع، ال يوجــد حتــى اآلن 

مقــاول ملتــزم بشــل اكمــل.

احتفالية تقديرية للعمال في منطقة المشجعين
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ــه  ــود أن نتوج ــا ن ــيا )MFA(، فإنن ــي آس ــن ف ــدى المهاجري ــن منت ــة ع نياب

بالشــكر ]للجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث[ لمقابلــة الوفد الفلبينــي كجزء من 

التجمــع البرلمانــي اآلســيوي المتعلــق بالمشــاركة فــي المهام اإلســتراتيجية 

للعمــال المهاجريــن مــن 2-11 أغســطس 2014 بالدوحــة. إننــا نقــدر بدرجة 

عاليــة أنكــم اكنــت لديكــم القــدرة علــى اســتغالل الوقــت للمشــاركة فــي 

هــذا الحــوار المهــم المتعلــق بالحاجــة الملحــة للحمايــة االجتماعيــة للعمــال 

المهاجريــن فــي قطــر.

لقــد ســاهم عرضكــم التقديمــي فــي الســماح لممثلــي منتــدى المهاجرين 

ــر شــمواًل فيمــا  فــي آســيا والوفــد الفلبينــي بالحصــول علــى فهــم أكث

يخــص كيفيــة وضــع اللجنــة العليــا نموذجــًا قياســيًا للمعاييــر التــي تضمــن 

حمايــة حقــوق العمــال المهاجريــن فــي قطــر. إننــا نقــدر حقــًا مشــاركتكم 

ــات  ــق بممارس ــي المتعل ــج الوقائ ــات اإلدارة والنه ــص سياس ــا يخ ــا فيم لن

العمــل.

ــي  ــادم ف ــام الق ــالل الع ــوار خ ــذا الح ــتمرار ه ــي اس ــدة ف ــل بش ــا نأم إنن

ترســيخ جهــود تعاونيــة بيــن مهــام الــدول المصــدرة للمهاجريــن باإلضافــة 

إلــى الشــراكء المتعدديــن فــي ممارســات العمــل فــي قطــر. ومــن خــالل 

المناقشــة متعــددة األطــراف نأمــل فــي نقــل معاييــر العمــل إلــى 

ــي. ــي والدول ــتوى اإلقليم المس

ويليام جويس 

منسق إقليمي 

منتدى المهاجرين في آسيا
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8
التدقيق على مدى االلتزام 

بمعايير رعاية العمال
 

ــة  ــاريع واإلرث لمراقب ــا للمش ــة العلي ــرف اللجن ــت تص ــوى أداة تح ــي أق ــق ه ــات التدقي إن عملي
مــدى االلتــزام بمعاييــر رعايــة العمــال. وقــد وضعــت لجنــة رعايــة العمــال نظــام تدقيــق رباعــي 
ــاة  ــرة حي ــوال فت ــا ط ــلكات وحله ــاف المش ــددة الكتش ــرص متع ــر ف ــل توفي ــن أج ــتويات م المس

ــروع.  المش

يشمل نظام التدقيق رباعي المستويات ما يلي: 

ــا  ــة العلي ــي اللجن ــروع ف ــر المش ــع مدي ــاون م ــاول بالتع ــه المق ــهري يجري ــي ش ــق ذات 1.  تدقي
للمشــاريع واإلرث. 

2.  تدقيــق خارجــي يجريــه مراقبــو اللجنــة العليــا للتحقــق مــن دقــة وصحــة نتائــج التدقيــق الــذي 
يقــوم بــه المقــاول. 

3.  تدقيــق خارجــي يجريــه مراقبــون مســتقلون )لتدقيــق أعمــال اللجنــة العليــا وأعمــال المقاولين(، 
وُستنشــر نتائــج هــذا التدقيــق بشــل دوري كمــا ستســتخدم فــي تطويــر معاييــر رعايــة العمال 

إن لــزم األمــر.
4.  جوالت تفتيشية عشوائية ُتجريها وزارة العمل والشؤون االجتماعية. 

التدقيق الذاتي

بموجــب عقــود اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث، يعتبــر تقديــم تقريــر التدقيــق الذاتــي الشــهري 
شــرطًا مســبقًا لتحويــل المســتحقات الشــهرية للمقاوليــن. ويجــرى التدقيــق الذاتــي بالتعــاون 
مــع مديــر المشــروع باللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث الــذي يلعــب دورًا هامــًا فــي ضمــان إجــراء 
التدقيــق الذاتــي بشــل صحيــح. بعــد إجــراء التدقيــق الذاتــي، يتــم االتفــاق علــى خطــة تصويــب 
األوضــاع وُيشــرف علــى تنفيــذ هــذه الخطــة مديــر المشــروع باللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث، 
ــة  ــر رعاي ــون معايي ــا. ولك ــة العلي ــي اللجن ــال ف ــة العم ــة رعاي ــدوره لجن ــه ب ــرف علي ــذي ُتش وال
العمــال لــم يتــم تضمينهــا فــي العقــود إال مؤخــرًا، فــإن عمليــة التدقيــق الذاتــي ال تــزال فــي 

بدايتهــا ومــع تقــدم ســير العمــل ســيتم إنفاذهــا بدقــة. 

ــزام  ــق االلت ــتخدمه فري ــذي اس ــق ال ــوذج التدقي ــًا لنم ــي مطابق ــق الذات ــوذج التدقي ــون نم ويك
فــي لجنــة رعايــة العمــال التابعــة للجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث، ويتــم مقارنتــه بالتدقيــق الــذي 
تجريــه اللجنــة العليــا. وفــي حــال وجــود أي تعــارض فــي النتيجــة، يكــون لتدقيــق اللجنــة العليــا 

األســبقية، ويجــب علــى المقــاول وضــع خطــة تصويــب أوضــاع وفقــًا لــه. 
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عمليات تدقيق اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 

تراقــب اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث بدورهــا مــدى االلتــزام بمعاييــر رعايــة العمــال مــن خــالل 
ــق  ــات تدقي ــاريع واإلرث عملي ــا للمش ــة العلي ــرت اللجن ــى اآلن، أج ــة. وحت ــق خارجي ــة تدقي عملي
ــة  ــر بمراقب ــة قط ــوم مؤسس ــب )تق ــاريع المالع ــع مش ــي جمي ــن ف ــن العاملي ــملت المقاولي ش
عمــل المقــاول العامــل فــي اســتاد مؤسســة قطــر أواًل وفــق معاييــر رعايــة العمــال المعتمــدة 
ــد  ــة التأك ــمل عملي ــا، وتش ــد منه ــا للتأك ــة العلي ــى اللجن ــق إل ــر التدقي ــل تقاري ــا وُترس لديه

ــن(.  ــل المقاولي ــا لعم ــة العلي ــق اللجن تدقي

ــى المقــاول المعنــي، قبــل  ــا للمشــاريع واإلرث أي تدقيــق بإرســال إخطــار إل ــة العلي ــدأ اللجن وتب
فتــرة قصيــرة مــن بــدء التدقيــق، بحيــث تكــون اكفيــة للمقــاول لتحضيــر أوراقــه وجمــع الوثائــق 
واألفــراد المعنييــن، دون أن يكــون لديــه الوقــت الاكفــي لتغييــر ظــروف اإلقامــة لغايــات 
التفتيــش. ويركــز الجــزء األول مــن التدقيــق علــى متطلبــات التوظيــف والعمالــة، ويتكــون مــن 
مراجعــة المــواد المطلوبــة وإجــراء مقابــالت مــع موظفــي المقــاول المعنــي. والجــزء الثانــي مــن 
ــن  ــره م ــة وغي ــر اإلقام ــع مدي ــا م ــول فيه ــة والتج ــن اإلقام ــارة ألماك ــام بزي ــو القي ــق ه التدقي
ــم  ــع ردوده ــال وجم ــة العم ــو مقابل ــق ه ــن التدقي ــر م ــب األخي ــن. والجان ــن المعنيي الموظفي

ــا. ــراض عليه ــاول أو االعت ــن المق ــة م ــات المقدم ــن المعلوم ــق م ــتقلة للتحق المس

فــي ختــام عمليــة التدقيــق، تكمــل اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث القائمــة المرجعيــة للتدقيــق 
ــات  ــع متطلب ــزم« بجمي ــا«, أو »ال يلت ــزم جزئي ــزم«، أو »يلت ــاول »يلت ــا إذا اكن المق ــجل م ــي تس الت
ــم خطــة  ــك تقدي ــه بعــد ذل ــذي ُيطلــب من ــم تقديمهــا للمقــاول ال ــة العمــال. ويت ــر رعاي معايي
ــا  ــة العلي ــا اللجن ــدرس بعده ــزام«، ت ــدم الت ــي« أو »ع ــزام جزئ ــل »الت ــة ل ــاٍع محدث ــب أوض تصوي
خطــة تصويــب األوضــاع وتضــع جــدواًل زمنيــًا لتنفيذهــا بالتوافــق بيــن اللجنــة العليــا والمقــاول. 

خــالل األشــهر الســتة التــي ُيغطيهــا التقريــر، أجــرى فريــق االلتــزام التابــع للجنــة رعايــة العمــال 
تدقيقــًا لـــ28 مســكنًا، بمــا فــي ذلــك المســاكن التــي ُيوفرهــا مقدمــو الخدمــات والمقاولــون 
والمقاولــون الفرعيــون. وباإلضافــة إلــى ذلــك، أجــرى فريــق االلتــزام تدقيقــًا علــى مواقــع العمــل 
فــي منطقــة المشــجعين البرازيــل 2014، واســتادي الوكــرة والبيــت. ومــن ضمــن الشــراكت الـ28، 
بعــض الشــراكت التــي تــم إجــراء التدقيــق لعملهــا عــدة مــرات لمتابعــة تنفيــذ خطــط تصويــب 
األوضــاع وتقييمهــا. وقــد أظهــرت نتائــج عمليــات التدقيــق هــذه تحســنًا تدريجيــًا فــي مســتوى 
االلتــزام بمعاييــر رعايــة العمــال. ومــع ذلــك، كمــا هــو متوقــع، ال يوجــد حتــى اآلن مقــاول ملتــزم 

بشــل اكمل.
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التدقيق الخارجي )من طرف ثالث( 

لــم تبــدأ بعــد عمليــات التدقيــق الخارجــي مــن طــرف ثالــث حيــث ال تــزال اللجنــة العليــا فــي طــور 
تعييــن مراقــب خارجــي، ولكننــا نتوقــع تعييــن مراقــب خارجــي فــي المســتقبل القريــب. وسيشــمل 
ــا  ــة العلي ــزام اللجن ــدى الت ــاس م ــق لقي ــات تدقي ــي عملي ــق الخارج ــق التدقي ــل فري ــاق عم نط
ــق  ــر فري ــال. وسينش ــة العم ــر رعاي ــن بمعايي ــن الفرعيي ــن والمقاولي ــاريع واإلرث والمقاولي للمش

ــه.  ــج عمل ــطته ونتائ ــول أنش ــًا ح ــًا دوري ــرًا علني ــي تقري ــق الخارج التدقي

تدقيق وزارة العمل والشؤون االجتماعية 

ُتجــرى عمليــات تدقيــق وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة بواســطة مفتشــين فــي إدارة تفتيــش 
ــالمة  ــة والس ــى الصح ــش عل ــات تفتي ــل عملي ــش العم ــري إدارة تفتي ــوزارة. وتج ــي ال ــل ف العم
ــمل  ــل، ويش ــى العم ــش عل ــة، وتفتي ــاكن اإلقام ــى م ــش عل ــات تفتي ــة، وعملي ــة المهني والصح
ذلــك فحوصــات فــي الموقــع ومراجعــة لملفــات العمــال لمعرفــة مــدى االلتــزام. وتجــرى عمليــات 
ــات  ــراء عملي ــن إج ــك، يمك ــى ذل ــة إل ــتمر. باإلضاف ــل مس ــم وبش ــاس منتظ ــى أس ــش عل التفتي
ــى  ــث إل ــل حثي ــة بش ــؤون االجتماعي ــل والش ــعى وزارة العم ــكوى. وتس ــى ش ــاًء عل ــش بن تفتي
ــام  ــادة عــدد مفتشــي العمــل المدربيــن، مــع ضمــان حصولهــم علــى التدريــب المناســب للقي زي

ــه.  ــل وج ــى أكم ــم عل بواجباته

وجهات نظر المقاولين

ــذ  ــي تنفي ــل ف ــيًا يتمث ــًا رئيس ــرية هدف ــوارد البش ــي إدارة الم ــنا ف ــا ألنفس ــد حددن »لق
ــى اآلن  ــازه حت ــّم إنج ــا ت ــا. م ــة لن ــال التابع ــاكن العم ــي مس ــال ف ــة العم ــر رعاي معايي
ومــا ســُينجز مســتقباًل، ســيصب فــي مصلحــة العمــال وبالتالــي فــي مصلحــة شــركتنا، 
وبالنتيجــة أيضــًا ســيفيد ســير العمــل فــي مشــاريعنا المختلفــة لمــا فيــه مصلحــة قطــر 

ــا.« وقيادته

ميشيل هورفات

مدير خدمات دعم األعمال
بن عمران للتجارة والمقاوالت

»لطالمــا أولــت شــركة مدمــاك اهتمامهــا لرعايــة العمــال، وقدمت لهــم مرافــق ومعاملة 
أفضــل ممــا يوفــره الكثيــرون. ومــع ذلــك، منــذ اإلعــالن عــن معاييــر رعايــة العمــال الخاصــة 
باللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث، زاد هــذا الجهــد إلــى أقصــى درجــة وحــددت إدارة مدماك 
لنفســها هدفــًا شــخصيًا يتمثــل فــي أن تكــون فــي طليعــة الشــراكت التــي تتبــع أفضــل 
الممارســات فــي تقديــم الرعايــة المناســبة للعمــال. ومــا زال لدينــا عمــل نقــوم بــه فــي 
هــذا اإلطــار، ولكننــا نســتطيع أن نفخــر بأنفســنا اآلن ألننــا حققنــا أهدافنــا فــي معظــم 

المجــاالت وســوف نســعى جاهديــن لتحقيــق األهــداف المتبقيــة.«

روجر مرهج

مدير أول، إدارة الموارد البشرية
شركة مدماك للمقاوالت
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9
إنفاذ معايير رعاية العمال

تتضمــن جميــع العقــود التــي توقعهــا اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث أو المقاولــون المختصــون 
ــي  ــة ف ــذه اآللي ــن ه ــم تضمي ــد ت ــال. وق ــة العم ــر رعاي ــاذ لمعايي ــة إنف ــات آلي ــو الخدم أو مقدم
ــتحقات  ــداد المس ــات س ــق آلي ــان تواف ــال، لضم ــة العم ــر رعاي ــن معايي ــداًل م ــود، ب ــع العق جمي
ــا  ــي وضعته ــال الت ــة العم ــر رعاي ــع معايي ــود م ــي العق ــة ف ــة المتضمن ــاء الخدم ــراءات إنه وإج

ــة.  اللجن

ــم يلتــزم المقــاول بخطــة تصويــب األوضــاع المتفــق عليهــا، أو أبــدى عــدم التــزام  وفــي حــال ل
ــات  ــن آلي ــتخدام أي م ــاريع واإلرث اس ــا للمش ــة العلي ــوز للجن ــال، يج ــة العم ــر رعاي ــتمر بمعايي مس

ــًا مــا يلــي:  اإلنفــاذ المتاحــة لديهــا، والتــي تشــمل حالي

1.  تأخير الدفعات المستحقة 
2. تصويب األوضاع مباشرًة على نفقة المقاول 

3. إنهاء العقد 
4. إدراج المقاول في القائمة السوداء للجنة العليا للمشاريع واإلرث

٥. اإلبالغ عنه لوزارة العمل والشؤون االجتماعية 
6. اإلبالغ عنه للجنة المناقصات المركزية القطرية 

حتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر، لــم يتــم اســتخدام أي مــن التدابيــر الســابقة، وذلــك نتيجــة التعاون 
ــدد  ــة للع ــات، ونتيج ــزودي الخدم ــن وم ــاريع واإلرث والمقاولي ــا للمش ــة العلي ــن اللجن ــي بي اإليجاب
ــة  ــا. وسنســتمر فــي اللجن ــة العلي ــًا فــي مشــاريع اللجن ــون حالي ــن يعمل ــن الذي ــل للمقاولي القلي
العليــا باتبــاع هــذا النهــج ألننــا نــرى أن منــح األولويــة لتحقيــق تقــدم إيجابــي علــى فــرض العقوبــة 
ُيعــّد نمــوذج عمــل أكثــر اســتدامة. ومــع ذلــك، وكســبيل وحيــد وأخيــر، ســُنطّبق التدابيــر التعاقدية 

والقانونيــة حيــن نــرى ذلــك ضروريــًا.

إحــدى اآلليــات اإلضافيــة التــي تنــص عليهــا عقــود اللجنــة العليــا هــي تواجــد مســؤول رعايــة 
ــع  ــال رف ــق للعم ــاول، ويح ــة بالمق ــال الخاص ــاكن العم ــي مس ــاول ف ــل المق ــذي يمث ــال ال العم
ــة  ــة، ويقــوم مســؤول رعاي ــأي أمــر آخــر يتعلــق بالمســاكن والرعاي مظالمهــم إليــه، أو إعالمــه ب
العمــال بــدوره بإيصــال هــذه الشــاكوى للمقــاول وللجنــة العليــا. ولضمــان تنفيــذ مســؤول رعايــة 
العمــال المهــام المولكــة اليــه علــى أكمــل وجــه، تــم إدراج فقــرة فــي العقــود يحــدد بموجبهــا 
ــل أو  ــن العم ــم م ــاول فصله ــن للمق ــن ال يمك ــخاص الذي ــم األش ــيون«، وه ــخاص األساس »األش
ــؤول  ــر مس ــاريع واإلرث. ويعتب ــا للمش ــة العلي ــن اللجن ــبقة م ــة مس ــتبدالهم دون موافق اس
ــة العمــال  ــة لمســؤول رعاي ــة تعاقدي ــة العمــال شــخصًا أساســيًا. ويوفــر هــذا اإلجــراء حماي رعاي
لتمكينــه مــن اإلبــالغ عــن شــاكوى العمــال، والعمــل علــى حلهــا دون الشــعور بالخــوف مــن 

ــه.  ــة بحق ــراءات انتقامي إج

29
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ــن  ــن المقاولي ــدد م ــام ع ــال، ق ــة العم ــر رعاي ــذ معايي ــن تنفي ــى م ــتة األول ــهر الس ــالل األش خ
ــة  ــا واثق ــة العلي ــف. إن اللجن ــات التوظي ــال وممارس ــكن العم ــن س ــى أماك ــينات عل ــراء تحس بإج
مــن االســتمرار فــي تحقيــق تقــدم بنــاء مــع تقــدم العمــل، ومــع تواصــل عملهــا الوثيــق مــع 
المقاوليــن ومقدمــي الخدمــات. ونحــن نعتقــد أنــه ومــع مــرور الوقت ســُتصبح هــذه الممارســات 

المحســنة ســلواًك أصيــاًل فــي ســوق العمــل فــي قطــر. 

التحسينات على غرف النوم:

مــن بيــن التغييــرات الســريعة التــي ُأجريــت هــو خفــض عــدد العمــال فــي غــرف النــوم، وتأميــن 
ــات  ــائر المتعلق ــفر وس ــب الس ــل حقائ ــية )مث ــر األساس ــات غي ــن المتعلق ــم لتخزي ــاكن مالئ م
ــر  ــي توفي ــاعد ف ــال س ــاكن العم ــي مس ــن ف ــة للتخزي ــن إضافي ــر أماك ــم(. إن توفي ــرة الحج كبي
المزيــد مــن المســاحات داخــل الغــرف، كمــا تــم تركيــب الرفــوف، ولوحــات األنشــطة واإلعالنــات، 

إلــى جانــب المصابيــح والمناضــد. 

 

توفير خدمات الطعام وغسيل المالبس:

إن خدمــات الطعــام الجاهــز وغســيل المالبــس - بعدمــا اعتــاد العمــال علــى أداء هــذه المهــام 
ــا  ــة، مم ــاة العملي ــي الحي ــل ف ــًا أفض ــد توازن ــأنه أن ُيوج ــن ش ــابق - م ــي الس ــهم ف بأنفس
يجعــل العمــال يتمتعــون بوقــت فــراغ إضافــي لممارســة األنشــطة الترفيهيــة والتواصــل مــع 
ــن  ــكن، م ــل الس ــق داخ ــن الحري ــالمة م ــزز الس ــز ُيع ــام الجاه ــر الطع ــا أن توفي ــم. كم عائالته

ــزات الطهــي بشــل مركــزي وفــي مناطــق موحــدة.  خــالل اســتخدام تجهي

التقدم الذي تحقق خالل
األشهر الستة األولى

تصميم وتأثيث أفضل لغرف النوم

غرف طعام صحية ومريحة توفير خدمات الطعام الجاهز بداًل من الطبخ الذاتي
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غرف جديدة لمشاهدة التلفزيون ومرافق ترفيهية:

مــن شــأن توفيــر غــرف التلفزيــون والمرافــق الترفيهيــة أن ُيســاهم فــي إيجــاد تــوازن أفضــل بيــن 
ــاعات  ــد س ــال بع ــة للعم ــطة ترفيهي ــر أنش ــالل توفي ــن خ ــرى، م ــة األخ ــطة الحياتي ــل واألنش العم
ــن  ــر ُيمِكّ ــام العطــل. كمــا أن توفيــر االتصــال بشــبكة اإلنترنــت وأجهــزة الكمبيوت العمــل وخــالل أي
العمــال مــن التواصــل مــع عائالتهــم وأصدقائهــم. ومــن الجديــر بالذكــر أن اللجنــة العليا للمشــاريع 
واإلرث حصلــت علــى مســاعدات كبيــرة فــي هــذا المجــال مــن خــالل برنامــج تعزيــز التواصــل الــذي 
ُتنفــذه وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، والتــي وفــرت أجهــزة كمبيوتــر مجــددة لتركيبهــا 

فــي مســاكن العمــال الخاصــة بمقاولينــا. 

ــاريع  ــا للمش ــة العلي ــدت اللجن ــال، رص ــاكن العم ــهدتها مس ــي ش ــينات الت ــى التحس ــة إل باإلضاف
واإلرث أيضــا تحســينات شــهدتها ممارســات التوظيــف. ففــي بعــض الحــاالت، ُدعينــا لالطــالع علــى 

سياســات التوظيــف الواضحــة التــي اكن المقاولــون ُيطبقونهــا بالفعــل.

تحسين ممارسات التوظيف:

•  يدفع المقاولون رواتب شهرية للعمال. 
• احتوت العقود الجديدة التي أبرمها المقاولون مع واكالت التوظيف على أحاكم مقتبسة من معايير    

   رعاية العمال الخاصة باللجنة العليا.
• تم توجيه المقاولين لمراجعة تصميم جداول الرواتب المقدمة للعمال لتعكس متطلبات معايير

   رعاية العمال.
•   تم تزويد العمال في أماكن سكنهم بمواد تثقيفية خاصة بحقوق التوظيف بموجب القانون القطري، 

مثل كتيبات اللجنةالوطنية لحقوق اإلنسان وبلغات متعددة.

التقدم الذي تحقق خالل
األشهر الستة األولى

خدمات اإلنترنت وأجهزة الكمبيوتر لتمكين العمالغرف جديدة لمشاهدة التلفزيون ومرافق ترفيهية
من التواصل مع عائالتهم
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إلــى جانــب التحســينات فــي ســكن العمــال وفــي ممارســات العمــل، تــم تنــاول مســألة مشــاركة 
العمــال. وقــد بــدأ بعــض المقاوليــن فــي إقامــة منتديــات حــول رعايــة عمالهــم. وتأتــي هــذه 
ــة  ــال لمناقش ــة للعم ــة آمن ــر بيئ ــي توفي ــا ف ــة العلي ــّور اللجن ــع تص ــى م ــات لتتماش المنتدي
ــالمة  ــة والس ــالت والصح ــام والتنق ــكن والطع ــاًل الس ــا مث ــن بينه ــم م ــي تهمه ــائل الت المس
والتــي ســاهمت فــي حــدوث تحســينات إضافيــة. ومــع ازديــاد عــدد المقاوليــن الذيــن يعملــون 
مــع اللجنــة، ســنعمل علــى ضمــان إقامــة المنتديــات الخاصــة بهــم والتــي بدورهــا ســتقود إلــى 
الشــروع بمنتــدى برنامــج الرعايــة الــذي سيســمح بمناقشــة المســائل التــي لــم تتطــرق إليهــا أو 

تحلهــا منتديــات رعايــة العمــال. 

منتدى رعاية العمال

ــات  ــذه المنتدي ــي ه ــم. وتأت ــة عماله ــول رعاي ــات ح ــة منتدي ــي إقام ــن ف ــض المقاولي ــدأ بع ب
لتتماشــى مــع تصــّور اللجنــة العليــا فــي توفيــر بيئــة آمنــة للعمــال لمناقشــة المســائل التــي 
تهمهــم مــن بينهــا مثــاًل الســكن والطعــام والتنقــالت والصحــة والســالمة والتــي ســاهمت في 
حــدوث تحســينات إضافيــة. ومــع ازديــاد عــدد المقاوليــن الذيــن يعملــون مــع اللجنــة، ســنعمل 
ــدى  ــروع بمنت ــى الش ــتقود إل ــا س ــي بدوره ــم والت ــة به ــات الخاص ــة المنتدي ــان إقام ــى ضم عل
برنامــج الرعايــة الــذي سيســمح بمناقشــة المســائل التــي لــم تتطــرق إليهــا أو تحلهــا منتديــات 

رعايــة العمــال. 

HBK - منتدى رعاية العمال
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دراسة حالة

ــم  ــال، وت ــة العم ــر رعاي ــدار معايي ــل إص ــمبر 2013، أي قب ــي ديس ــة ف ــركة أمان ــن ش ــم تعيي ت
ــتة  ــهر الس ــالل األش ــن خ ــر. ولك ــن المعايي ــابقة م ــخة س ــق نس ــا وف ــا حينه ــد معه التعاق
ــة  ــح ملتزم ــا لُتصب ــدت عليه ــي تعاق ــر الت ــى المعايي ــراءات تتخط ــة إج ــذت أمان ــة، اتخ الماضي
بشــل اكمــل بمعاييــر اللجنــة العليــا الحاليــة لرعايــة العمــال... وقــد تطلــب هــذا األمــر اســتئجار 

ــر. ــام بالمعايي ــزام الت ــم بااللت ــق هدفه ــن تحقي ــم م نه ــد ُيمكِّ ــكني جدي ــق س مرف

ــة  ــال الخاص ــة العم ــر رعاي ــع معايي ــالءم م ــكن ليت ــق الس ــر مرف ــذ تطوي ــه من ــة أن ــدت أمان وأك
ــل  ــة العم ــي إنتاجي ــادة ف ــرة زي ــتاد الوك ــروع اس ــق مش ــاريع واإلرث، حق ــا للمش ــة العلي باللجن
بنســبة 23%، وانخفضــت اإلجــازات المرضيــة وحــاالت التغيــب عــن العمــل فــي الفتــرة مــا بيــن 

ــًا.  ــى 0% تقريب ــو 2014 إل ــى ماي ــر وحت يناي

إن االســتثمار الــذي قامــت بــه أمانــة لتحســين مســتوى رعايــة عمالهــا العامليــن فــي اســتاد 
الوكــرة، حقــق عائــدات ثابتــة تمثلــت فــي زيــادة معــدالت اإلنتــاج وخفــض عــدد الغيابــات. 

احتفالية تقديرية للعمال في منطقة المشجعين
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11
بالتزامــن مــع التقــدم الــذي تحقــق فــي األشــهر الســتة األولــى مــن تنفيــذ معاييــر رعايــة العمــال، 
واجهــت اللجنــة العليــا تحديــات جديــة ســيتم التعامــل معهــا بالتعــاون مــع الشــراكء المعنييــن، 
أو فــي بعــض الحــاالت مــن خــالل تعديــل معاييــر رعايــة العمــال. وتــرى اللجنــة العليــا فــي هــذه 

التحديــات فرصــة لالنخــراط فــي عمليــة تطويــر مســتمرة لمعاييــر رعايــة العمــال. 

ومــع اســتمرارنا فــي تنفيــذ معاييــر رعايــة العمــال، سنتشــارك الــدروس المســتفادة مــع الشــراكء 
المعنييــن، لضمــان أن تعــم فوائــد تجربتنــا علــى المجتمــع بشــل عــام. 

ومن بين التحديات البسيطة التي تم تحديدها ما يلي:

خزانات األحذية: 
تنــص معاييــر رعايــة العمــال علــى وضــع خزانــات لألحذيــة خــارج لك الحمامــات. مــن الناحيــة العمليــة 
ــة إال عندمــا تكــون الحمامــات فــي مبنــى منفصــل، وال  ــة ال تكــون ضروري ــات األحذي ــا أن خزان وجدن

تكــون مطلوبــة عندمــا تكــون فــي نفــس المبنــى مــع غــرف النــوم.

مستويات الضجيج:
تحــدد معاييــر رعايــة العمــال مســتويات قصــوى للضوضــاء المســموح بهــا داخــل أماكــن اإلقامــة، 

هــذه المســتويات منخفضــة جــدًا وتحتــاج إلــى تعديــل. 
 

تبريد مياه الخزانات:
ــهر  ــاء أش ــي أثن ــة، وف ــات خارجي ــي خزان ــرب ف ــة للش ــر المخصص ــاه غي ــن المي ــل وتخزي ــم نق يت
ــتخدامها  ــب اس ــور ويصع ــن الصنب ــزل م ــن تن ــدًا حي ــاخنة ج ــب س ــي الغال ــون ف ــف تك الصي
ــا  ــال فيم ــة العم ــر رعاي ــي معايي ــا ف ــة وإدراجه ــات اإلضافي ــة المتطلب ــيتم دراس ــرة. س مباش

ــاه. ــد المي ــزل وتبري ــص ع يخ

أقفال ببصمة اإلبهام ألبواب غرف النوم:  

التحديات في األشهر
الستة األولى

تبريد المياه أثناء أشهر الصيف من األمور الصعبة، حيث توضع المياه في خزانات تكون غالبًا معرضة للشمس
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التحديات في األشهر
الستة األولى

أقفال ببصمة اإلبهام ألبواب غرف النوم: 
كتدبيــر مــن تدابيــر الســالمة بالنســبة لغــرف النــوم، ُيفّضــل بــداًل مــن اســتخدام أقفــال بمفاتيــح 
مــن الداخــل، اســتخدام أقفــال ببصمــة اإلبهــام. ففــي حــاالت الطــوارئ ُيمكــن لشــاغلي الغــرف 

الخــروج بســهولة دون حاجــة للبحــث عــن مفاتيــح األبــواب.
      

إنشاء مظالت خارج المنزل:
ــل.  ــاعات العم ــد س ــازات وبع ــاء اإلج ــم أثن ــع أصدقائه ــارج م ــي الخ ــوس ف ــال بالجل ــتمتع العم يس
وســتتم دراســة مطلــب توفيــر مظــالت خــارج المنــزل بحيــث تكــون مكملــة ألماكــن الترفيــه خــارج 

المنــزل التــي يجــب توفيرهــا حاليــًا.

وهناك أيضًا تحديات أخرى أكثر تعقيدًا، بينها:

توفير الطعام:
تفــرض معاييــر رعايــة العمــال توفيــر الطعــام الجاهــز للعمــال، وبذلــك تحظــر الطبــخ الذاتــي فــي 
مــاكن إقامــة العمــال ألســباب صحيــة ولتوفيــر الســالمة. ومــع ذلــك، أكــد عمــال كثيــرون أنهــم 
يــودون أن يكونــوا قادريــن علــى الطبــخ بأنفســهم فــي أيــام اإلجــازات. وتتطلــب هــذه المســألة 

مزيــدًا مــن الدراســة وإجــراء تعديــل ممكــن علــى معاييــر رعايــة العمــال.

ستائر حماية الخصوصية:
تشــترط معاييــر رعايــة العمــال علــى المقاوليــن توفيــر ســتائر لحمايــة الخصوصيــة فــي غــرف النوم، 
ومــع ذلــك، أظهــرت المقابــالت التــي ُأجريــت مــع العمــال أن البعــض ال يرغــب بالحصــول علــى هــذه 
الســتائر. وتتطلــب هــذه المســألة مزيــدًا مــن الدراســة وإجــراء تعديــل ممكــن علــى معاييــر رعايــة 

لعمال. ا

جوازات السفر:
تفــرض معاييــر رعايــة العمــال أن يبقــى جــواز الســفر بحــوزة العامــل، لكــن المقابــالت التــي ُأجريــت 

مــع العمــال أظهــرت تــردد بعضهــم باالحتفــاظ بالجــوازات بحوزتهــم لألســباب التاليــة:

     •   األمــان: يشــعر بعــض العمــال براحــة أكبــر عندمــا تكــون جــوازات ســفرهم فــي حــوزة صاحــب 
العمــل، حتــى وإن توفــرت لهــم خزانــات مغلقــة لحفــظ وثائقهــم فــي مســاكنهم. 

     •   التاكليــف: إذا فقــد أحــد العمــال جــواز الســفر، فعليــه أن يدفــع تاكليــف إصــدار جــواز بديــل. 
وال تملــك لك الــدول األصليــة للعمــال ســفارات فــي قطــر، لــذا فــإن فقــدان الجــواز بالنســبة 

لهــؤالء قــد ُيمثــل مشــلكة كبيــرة.



التقرير نصف السنوي لمراقبة تطبيق معايير رعاية العمال / سبتمبر ٢٠١٤ 36

ــفر  ــواز الس ــة لج ــادرة اإلجباري ــألة المص ــذ مس ــي أخ ــاريع واإلرث ف ــا للمش ــة العلي ــتمر اللجن ستس
بــل جديــة، وســتتأكد مــن أن جــوازات العمــال متاحــة فــي لك األوقــات، ولكنهــا محفوظــة بشــل 
آمــن وفقــًا لمــا ُيفضلــه العمــال. وفــي أثنــاء ذلــك، وضعــت اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث حــاًل 
ــدور أي  ــال، وبمق ــاكن العم ــي مس ــق ف ــة للحري ــة مقاوم ــب خزان ــن تركي ــى المقاولي ــترط عل يش
عامــل ال يريــد االحتفــاظ بجــواز ســفره بحوزتــه أن يضعــه فــي الخزانــة بعــد توقيــع نمــوذج إقــرار 
يؤكــد أن العامــل اختــار طوعــًا أن ُيســلم جــواز الســفر لصاحــب العمــل ليحتفــظ بــه. وهــذا يعنــي 

أن جــواز الســفر متــاح للعامــل فــي أي وقــت، مــع ضمــان راحــة بــال العامــل واطمئنانــه. 

أنظمة كشف الحريق:
اكن مــن الصعــب علــى المقاوليــن ومقدمــي الخدمــات تحقيــق المطلــب الــذي تفرضــه معاييــر 
ــل  ــة متص ــن اإلقام ــي أماك ــق ف ــذار للحري ــف وإن ــاز كش ــر جه ــق بتوفي ــال والمتعل ــة العم رعاي
مباشــرًة بالدفــاع المدنــي. وتتعــاون اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث حاليــًا مــع الدفــاع المدنــي 
ــي  ــال ف ــِكنون العم ــن ُيس ــن الذي ــبة للمقاولي ــيما بالنس ــر، ال س ــذا األم ــل له ــى ح ــول إل للوص

ــكنية. ــات س ــي مجمع ــل ف ــقق أو فل ش

الخط الساخن:
ــر خــط ســاخن للعمــال مــن أجــل رفــع مظالمهــم  ــة العمــال لك مقــاول توفي ــر رعاي ــزم معايي تل
وهواجســهم أو حــاالت عــدم االلتــزام بمعاييــر رعايــة العمــال أو مــن أجــل تقديــم اقتراحاتهــم دون 
ذكــر األســماء أو الخــوف مــن إجــراءات انتقاميــة. لقــد حددنــا التحديــات المتعلقــة بتطبيــق هــذا 
اإلجــراء مــن وجهــة نظــر المقــاول وخلصنــا أنــه مــن األفضــل واألكثــر فعاليــة جعــل هــذا اإلجــراء 
ــد  ــا أو ألح ــة العلي ــه للجن ــون إدارت ــد تك ــي واح ــد إلكترون ــد وبري ــاخن واح ــط س ــاد خ ــًا وإيج مركزي
ــارات  ــًا الخي ــا حالي ــة العلي ــدرس اللجن ــا. ت ــة العلي ــة عــن اللجن مــوردي الخدمــة المســتقلين بالنياب

المتعلقــة بتطبيــق هــذا اإلجــراء. 

القيود على أماكن اإلقامة:
تقــع بعــض مســاكن العمــال علــى أراض مصنفــة أكراٍض زراعيــة. وفــي هــذه الحالــة ال يفــرض القانون 
أن تحصــل هــذه المبانــي علــى ترخيــص مــن الدفــاع المدنــي كمــا أنهــا ُتعتبــر خــارج نطــاق صالحيات 
ــي  ــوح ف ــا بوض ــة العلي ــت اللجن ــذا بين ــة. وله ــؤون االجتماعي ــل والش ــش وزارة العم ــات تفتي عملي
متطلبــات التقــدم بالعطــاء بــأن ســكنًا كهذا لــن يؤهل المقــاول لالســتمرار فــي عمليــة المناقصة. 
ــتوعب لك  ــاكن لتس ــض المس ــي بع ــة ف ــة الاكفي ــاحة أو البني ــر المس ــك، ال تتوف ــى ذل ــة إل باإلضاف
ــع  ــة العمــال. فــي هــذه األوضــاع ســتركز اللجنــة العليــا علــى إعــادة توزي متطلبــات معاييــر رعاي
المفروشــات داخــل الغرفــة واســتغالل الحيــز لزيــادة المســاحة المتاحــة للحركــة وتحســين التهويــة. 
كمــا أن بعــض المقاوليــن يواجهــون صعوبــات فــي الحصــول علــى الموافقــة مــن مالــك العقــار 
لتحديــث الســكن المؤجــر. وفــي هــذه الحالــة ســتتواصل اللجنــة العليــا مباشــرة مــع مالــك العقــار 

للوصــول إلــى حــل ودي للمســألة. 
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نقل المقاولين لماكن اإلقامة:
 هنــاك بعــض الحــاالت التــي ُســجلت لمقاوليــن ُيرشــحون مــاكن إقامــة محــدد يتــم فحصــه ومعاينتــه 
خــالل إجــراءات الفحــص ضمــن مرحلــة طــرح المناقصــة، ولكــن بعــد فوزهــم بالمناقصــة ينتقلــون إلــى 
مــاكن إقامــة آخــر. اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث فــي طريقهــا لوضــع تدابيــر وإجــراءات للســيطرة على 
مثــل هــذه التنقــالت بمــا فــي ذلــك فــرض مطلــب تعاقــدي ُيلــزم المقاوليــن بالبقــاء فــي نفــس مــاكن 
اإلقامــة الــذي تــم فحصــه بموجــب إجــراءات المناقصــة، مــا لــم يتــم تقييــم الســكن مــن قبــل اللجنــة 
ــى إنهــاء  ــد بهــذا الشــرط إل ــه ذو مســتوى أعلــى، وســيؤدي عــدم التقي ــا للمشــاريع واإلرث بأن العلي

العقــد. 

تقييم العطاء:
إن االتجــاه الســائد فــي طــرح المناقصــات والــذي يقــوم علــى ترســية العقــود علــى مقــدم العطــاء 
األقــل ســعرًا الممتثــل فنيــًا لــه تأثيــر علــى رعايــة العمــال، ذلــك أن المقاوليــن الــذي ُيقدمــون أســعارًا 
أقــل غالبــًا مــا يكــون لديهــم مســتوى التــزام أقــل بمعاييــر رعايــة العمــال مقابــل أوالئــك المقاوليــن 
ــادل  ــل ع ــم بش ــاريع واإلرث لُتقِيّ ــا للمش ــة العلي ــعت اللجن ــزام. س ــن االلت ــى م ــتوى األعل ذوي المس
لك مقدمــي العطــاءات باســتخدام عمليــة تقييــم العطــاءات، وسنســتمر فــي التباحــث مــع شــراكئنا 
المعنييــن لنحــدد كيفيــة تعديــل هــذه الممارســة، مــع الحفــاظ فــي الوقــت نفســه علــى الموازنــة 

بيــن التاكليــف ورعايــة العمــال. 

اإلدارة الضعيفة للمرافق:
 تفتقــر الكثيــر مــن مســاكن العمــال إلــى خطــط مناســبة إلدارة المرافــق. إن توفيــر خطــة إدارة للمرافــق 
مفصلــة بوضــوح تتضمــن مخططــًا للنظافــة الشــاملة، واالختبــار المنتظــم لمعــدات ماكفحــة الحريــق، 
ــون  ــر المقاول ــد أظه ــاكنهم. وق ــي مس ــال ف ــالمة العم ــة وس ــان صح ــيلة لضم ــل وس ــر أفض ُيعتب
ــي  ــا ف ــنًا ملحوظ ــق تحس ــط إلدارة المراف ــر خط ــاريع واإلرث لتطوي ــا للمش ــة العلي ــع اللجن ــون م العامل
النظافــة والصحــة والســالمة فــي مرافقهــم. ونحــن نعمــل حاليــًا مــع المقاوليــن ومقدمــي الخدمــات 
ــة فــي إدارة  ــر الفــرق العامل ــب وتطوي ــر إدارة مناســبة للمرافــق، وتدري ــا لضمــان توفي ــن معن العاملي

مســاكن العمــال.

مثال على اإلدارة الضعيفة للمرافق
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مدة العقد: 
بعــض العقــود التــي أبرمتهــا اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث تمتــد لفتــرة قصيــرة بمعــدل حالــي 
ــطة  ــداف متوس ــذ األه ــق بتنفي ــا يتعل ــات فيم ــر تحدي ــذا األم ــرض ه ــد، ويف ــام واح ــن ع ــل ع يق
وطويلــة األجــل المحــددة فــي خطــط تصويــب األوضــاع. إذ قــد يســتغرق تطبيــق بعــض المعاييــر 
مثــل بنــاء مرافــق جديــدة للعمــال عــدة أشــهر. ومــن شــأن التركيــز علــى األهــداف ذات المــدى 
القصيــر أواًل أن يضمــن إنجــاز تقــدم فــوري وملمــوس. ومــع ذلــك، فــإن تطــور مشــاريع اللجنــة العليا 
للمشــاريع واإلرث ســيزيد مــن مــدة العقــود الممنوحــة، مــا ســيؤدي إلــى تحــول باتجــاه تحقيــق 

األهــداف متوســطة وطويلــة األجــل.

األسّرة المزدوجة وعدد العمال في الغرف:
يفتقــر بعــض المقاوليــن للمعرفــة الالزمــة بنصــوص القــرار الــوزاري رقــم 17 لســنة 200٥ الــذي 
يحظــر اســتخدام األســّرة المزدوجــة ذات الطبقــات فــي مســاكن العمــال. وهــذه المســألة تمثــل 
ــر. إن  ــل كبي ــكن بش ــاحة الس ــادة مس ــاول زي ــن المق ــب م ــال يتطل ــدد العم ــض ع ــًا ألن خف تحدي
المســاكن التــي تتماشــى مــع معاييــر رعايــة العمــال فيمــا يتعلــق بأماكــن ســكنهم محــدودة 
ــاًل  ــارًا قاب ــًا خي ــر دائم ــًا ال يعتب ــودة حالي ــاكن الموج ــيع المس ــي، وإن توس ــت الحال ــي الوق ــدًا ف ج
ــا هــذه المســألة بنجــاح واســتبدلوا األســّرة  ــج معظــم مقاولين ــك فقــد عال للتطبيــق. ومــع ذل
ــلكة،  ــذه المش ــة ه ــن معالج ــوا م ــم يتمكن ــن ل ــض المقاولي ــن بع ــة، لك ــّرة فردي ــة بأس المزدوج
ــا  ــرف وأثاثه ــم الغ ــين تصمي ــى تحس ــن عل ــؤالء المقاولي ــع ه ــًا م ــا حالي ــة العلي ــل اللجن وتعم

ــرف. ــي الغ ــرة ف ــاحة المتوف ــة والمس ــين التهوي لتحس

مثال على اإلدارة الضعيفة للمرافق
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تفسير القوانين:
ــة  ــاغ باللغ ــري ُمص ــون القط ــإن القان ــك ف ــر، ولذل ــي قط ــمية ف ــة الرس ــي اللغ ــة ه ــة العربي اللغ
ــى اختــالف تفســير  ــر الرســمية إل ــة المتعــددة غي ــة. وقــد أدى اســتخدام الترجمــات اإلنجليزي العربي

ــات. ــي الخدم ــن ومقدم ــدى المقاولي ــس ل ــض اللب ــبب ببع ــا تس ــون، م ــزاء القان ــض أج بع

قائمة ولكاء التوظيف المفضلين لدى وزارة العمل والشؤون االجتماعية:
فــي الوقــت الحالــي، تتوفــر مــوارد قليلــة للمقاوليــن لتحديــد مــا إذا اكنــت شــركة التوظيــف تتبــع 
ممارســات أخالقيــة فــي التوظيــف أم ال. وتعمــل اللجنــة العليــا حاليــًا علــى إعــداد قاعــدة بيانــات 

لــواكالت التوظيــف، لتحديــد الــواكالت التــي تتبــع ممارســات غيــر أخالقيــة والتبليــغ عنهــا. 

معايير رعاية العمال الموحدة:
ــة العمــال علــى جميــع المشــاريع التــي تخضــع لإلشــراف المباشــر للجنــة العليــا  ُتطبــق معاييــر رعاي
للمشــاريع واإلرث، باإلضافــة إلــى المالعــب الدوليــة التــي ُتشــرف عليهــا مؤسســة أســباير زون. أمــا 
بالنســبة لمطــوري المشــاريع الكبــرى اآلخريــن مثــل مؤسســة قطــر وأشــغال فقــد وضعــوا معاييرهــم 
الخاصــة، بينمــا نجــد آخريــن مثــل شــركة ســكك الحديــد القطريــة الريــل، ُتطبــق حاليــا معاييــر رعايــة 
العمــال الخاصــة بمؤسســة قطــر. إن اعتمــاد معيــار موحــد لرعايــة العمــال فــي لك مشــاريع البنيــة 
التحتيــة الرئيســية فــي قطــر أمــر مطلــوب لتأميــن بيئــة متماســكة مــن االلتــزام واإلنفــاذ للمقاوليــن 
ــي  ــا ف ــة العلي ــتمر اللجن ــر. وستس ــي قط ــة ف ــاريع ضخم ــة بمش ــات خاص ــون لمناقص ــن يتقدم الذي

عملهــا مــع الشــراكء المعنييــن للوصــول إلــى توافــق حــول هــذا األمــر. 

مثال على الحاجة لتحسين جودة الغرف في المساكن التي ال ُيمكن فيها تقليل عدد العمال في الغرف بشلك فوري
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مرافق سكن عمال شركة مدماك الجديد. وهو نموذج متميز ألماكن إقامة العمال في قطر.

وجهة نظر العمال 

»المرافق المتاحة لنا تفوق ما كنا نتخيل أن يتوفر لنا في أي من مساكن العمال. أفراد ومشرفو الماكن متواضعون جدًا، وحتى اآلن يتم معالجة 

جميع الشاكوى بشل جيد جدًا. ظروف العمل في الموقع جيدة جدًا، ويتم التعامل مع كثير من المظالم على الفور.« 

محمد شالك 

أحد عمال البناء التابعين لشركة 
 HBK حمد بن خالد

نظرة عن قرب إلى أحد المقاولين العاملين مع اللجنة العليا

تــم تعييــن شــركة مدمــاك فــي1 إبريــل 2014 للقيــام بأعمــال التجديــد الشــامل واإلنشــاء والتشــطيب والصيانــة فيمــا يتعلــق بمتحــف 

واســتاد خليفــة الدولــي فــي منطقــة أســباير زون.

ــة  ــر رعاي ــزام بمعايي ــه ذو مســتوى عــاٍل مــن االلت ــذي توفــره شــركة مدمــاك لعمالهــا وتقييمــه علــى أن ــي ال ــم فحــص المســكن الحال ت

العمــال، رغــم تحديــد بعــض التحديــات البســيطة. وفــي أثنــاء الفحــص، أكــدت مدمــاك أنهــا تنــوي اســتئجار مســكن آخــر لتجهيــزه وتأهيلــه 

وفقــًا لمعاييــر رعايــة العمال.وقــد ُدِعــي فريــق االلتــزام التابــع للجنــة رعايــة العمــال فــي شــهر يوليــو لزيــارة المســكن الجديــد لمدمــاك 

ووجــده متوافقــًا مــع معاييــر رعايــة العمــال بشــل اكمــل. وُيشــل هــذا المســكن نموذجــًا يحتــذى لمســاكن العمــال فــي قطــر. 

غرف النومغرفة ترفيه داخلية مغلقة

مرافق ترفيه خدمات مجانية داخل موقع السكن لغسل المالبس

التقرير نصف السنوي لمراقبة تطبيق معايير رعاية العمال / سبتمبر 402014



التقرير نصف السنوي لمراقبة تطبيق معايير رعاية العمال / سبتمبر ٢٠١٤

12
طريق المستقبل

تســتند مبــادرات رعايــة العمــال التــي أطلقتهــا اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث إلــى أســس راســخة 
نابعــة مــن قناعتنــا بــأن لك عامــل يســتحق ظــروف عمــل صحيــة وآمنــة وعادلــة. وُيعــد هــذا التقريــر 
نصــف الســنوي والــذي ســيصدر بشــل دوري مــن اآلن فصاعــدًا، خطــوة مهمــة تظهــر مــدى التزامنــا 
ــي  ــات الت ــه والتحدي ــذي نحقق ــدم ال ــأن التق ــا ب ــس إيمانن ــؤولة، وتعك ــل مس ــات عم ــاع ممارس باتب
ــي  ــال ف ــروف العم ــين ظ ــاه تحس ــا تج ــس رؤيتن ــل نف ــن يحم ــل م ــة ب ــة الصل ــي وثيق ــا ه نواجهه

قطــر والشــرق األوســط والعالــم.

وكمــا يظهــر التقريــر، فــإن تعقيــد ومــدى اتســاع المواضيــع المتعلقــة برعايــة العمــال يتطلــب منــا 
ــة  ــمل الصح ــي تش ــة الت ــور الملح ــى األم ــى عل ــة األول ــز المرحل ــي. وترك ــذ مرحل ــج تنفي ــاع منه اتب
ــن  ــا بالتعــاون مــع المقاولي ــة العلي ــة أماكــن الســكن. وقــد عملــت اللجن والســالمة وظــروف ونوعي
بــل جهدهــا لتحقيــق تقــدم فــي مجــال تحســين ظــروف الســكن، وهــي عازمــة علــى مواصلــة هــذا 
الجهــد مســتقباًل. كمــا أن اللجنــة العليــا ُتكثــف جهودهــا لزيــادة مشــاركة العمــال وتحقيــق تقــدم 

فــي المســائل المعقــدة المرتبطــة بممارســات التوظيــف ومــدى أخالقياتهــا. 
 

ــراءت  ــز اإلج ــى تعزي ــاريع واإلرث عل ــا للمش ــة العلي ــتعمل اللجن ــا س ــي عمله ــًا ف ــا قدم ــع مضّيه وم
ــة  ــر رعاي ــم بمعايي ــتوى التزامه ــن أن مس ــد م ــون، للتأك ــون الحالي ــا المقاول ــي اتخذه ــة الت اإليجابي
العمــال يتحســن بشــل مســتمر. كمــا أننــا سنســتمر فــي عمليــة تقييــم العطــاءات، وإجــراء الجــوالت 
ــف مــن خــالل توظيــف أعضــاء جــدد فــي  ــق الخارجــي، وســندعم هــذه الوظائ التفتيشــية، والتدقي
ــة العمــال. إن التعــاون مــع مدقــق خارجــي ســيكون أيضــًا وســيلة  ــة رعاي ــع للجن ــزام التاب ــق االلت فري
ــدة  ــات جدي ــد متطلب ــي تحدي ــاعدنا ف ــات وتس ــي الخدم ــن ومقدم ــزام المقاولي ــن الت ــة تضم مهم

ــروعاتنا.  ــي مش ــن ف ــال العاملي ــاة العم ــة حي ــين نوعي ــي تحس ــًا ف ــي قدم للمض

ــك  ــال وذل ــة العم ــة برعاي ــات الخاص ــل المنتدي ــنواصل تفعي ــة، س ــتة القادم ــهر الس ــالل األش وخ
لضمــان مشــاركة العمــال بشــل فعــال فــي تثبيــت الحقــوق التــي تمنــح لهــم. أمــا منتــدى برنامــج 
ــُيعقد لك  ــذي س ــال وال ــن والعم ــع المقاولي ــا م ــة العلي ــن اللجن ــن ع ــيجمع ممثلي ــذي س ــة ال الرعاي
ــة.  ــتة القادم ــهر الس ــن األش ــداًء م ــال ابت ــة العم ــة برعاي ــع المتعلق ــة المواضي ــهرين لمناقش ش
ــات إيجــاد الحلــول فــي المقــام األول وإتاحــة الفرصــة أمــام جميــع  وســيكون هــدف هــذه المنتدي

ــم.  ــن أفاكره ــر ع ــا للتعبي ــة العلي ــاريع اللجن ــي مش ــاركين ف المش

ــق  ــى تحقي ــز عل ــة والتركي ــاء الثق ــاركة وبن ــفنا أن المش ــال، اكتش ــة العم ــر رعاي ــا لمعايي ــع إصدارن  م
التقــدم اإليجابــي بــداًل مــن فــرض العقوبــة قــد قادنــا إلــى تحقيــق تحســن مســتدام فــي مســتوى 
ونوعيــة حيــاة العمــال. كمــا تعلمنــا دروســًا قيمــة مــن شــراكئنا فــي الحكومــة القطريــة والمجتمــع 
ــا الشــخصية التــي اكتســبناها خــالل تنفيــذ  المدنــي، والقطــاع الخــاص والمجتمــع الدولــي. إن خبرتن
معاييــر رعايــة العمــال باإلضافــة إلــى التقييــم الــذي تقــدم بــه شــراكؤنا قــد تــم أخــذه بعيــن االعتبــار 
عنــد صياغــة النســخة الثانيــة مــن معاييــر رعايــة العمــال التــي ســتصدر خــالل األشــهر الســتة القادمة. 
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