
التقرير نصف السنوي
لمراقبة تطبيق معايير

رعاية العمال 
من أكتوبر ٢٠١٤ إلى مارس ٢٠١٥ 

إرث دائم لحقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية



ضمان صحة وسالمة وأمن وكرامة لك شخص يعمل في مشاريع بطولة أكس العالم لكرة القدم 2022 هو أحد القيم الجوهرية بالنسبة للجنة 
العليا للمشاريع واإلرث. التزامنا بهذه القيم لم يتغّير منذ أن نلنا شرف استضافة بطولة أكس العالم لكرة القدم للمرة األولى في المنطقة. 
وبالموازاة مع المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030 والخطوات التي اتخذتها حكومتنا في هذا المجال، فإننا 

نعتبر رعاية عمالنا أمرًا في غاية األهمية. 

يقّدم التقرير نصف السنوي الثاني لمراقبة تطبيق معايير رعاية العمال أحدث المعلومات الخاصة بالجهود التي نقوم بها في اكفة المجاالت 
المتعلقة برعاية العمال، وشرح العمليات القائمة في هذا المجال، باإلضافة إلى تحديد التحديات التي واجهناها خالل عملية التطبيق.    

يوفر التقرير للجنة العليا وشراكئها نظرة شاملة لما تم إنجازه حتى اآلن، والمجاالت التي تتطلب إحداث تعديالت وكيفية القيام بها، مع تغطية 
أمور دقيقة تصل حتى إلى أنواع الطعام المقدمة في مطاعم العمال، وصواًل إلى تبني معايير رعاية العمال لضمان أن تعكس شروط التعاقد 

احتياجات القوى العاملة لدينا. 

ويمهد تقرير مراقبة تطبيق معايير رعاية العمال الطريق للنسخة الثانية من معايير رعاية العمال والتي ستستمر في تغطية الدورة الاكملة 
في مجال العمل، بدءًا من التوظيف وصواًل إلى بيئة العمل والسكن والعودة للوطن. ويتم دعم هذه المعايير من قبل مبادرات مثل منتديات 

رعاية العمال، التي تعمل على ضمان االستماع لتظّلمات العمال ومعالجتها بحسب األصول. نهجنا في مجال رعاية العمال قائم على الشفافية 
والحوار المفتوح، وإصدارنا لهذه التقارير –التي أتت بعد استشارة منظمات غير حكومية– يمثل جانبًا هامًا من هذا االلتزام.

تلقى العمال والمقاولون والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية هذه المعايير بشلك إيجابي، وفي حال إدخال أية تغييرات على 
المعايير، فإن ذلك سيكون بالتشاور مع اكفة الشراكء المحليين والدوليين وبدمج آرائهم وردود أفعالهم.

إننا راسخون بإيماننا بأن بطولة أكس العالم لكرة القدم 2022 ستصنع إرثًا اجتماعيًا حقيقيًا، كما أننا ننظر إلى رعاية العمال باعتباره أمرًا جوهريًا 
لضمان الحصول على هذا اإلرث. خالل زيارته إلى قطر عام 2013، رّحب فرانسوا كريبيو، مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحقوق اإلنسان 

للمهاجرين، بـ“اهتمامنا المثالي بحقوق العمال” وأكد على أمله بأن “تتحّول بطولة أكس العالم لكرة القدم إلى فرصة لقطر من أجل تعزيز 
احترام وحماية وتوفير حقوق العمال المهاجرين”. 

نسعى لك يوم لضمان تطبيق هذه المبادئ، وكذلك العمل عن كثب مع شراكئنا في الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية من 
أجل توفير البيئة األفضل للذين يساعدوننا على استضافة بطولة ناجحة عام 2022 وترك إرث اجتماعي إيجابي للبالد بتوجيه من رؤية قطر 

الوطنية 2030. 

ه الذوادي  حسن عبداللَّ
األمين العام

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث
 

رسالة األمين العام
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يسّر اللجنة العليا للمشاريع واإلرث أن تصدر التقرير نصف السنوي الثاني لمراقبة تطبيق معايير رعاية العمال. يغطي هذا التقرير 
الفترة ما بين أكتوبر 2014 ومارس 2015.

منذ صدور التقرير السابق، استمّرت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث بتطبيق معايير رعاية العمال، وقد تم تحقيق تطور إضافي في 
هذا المجال. ومن العوامل التي تشلك تحٍد بالنسبة للجنة العليا خالل هذه الفترة هي التفسير الخاطئ الذي تقوم به وسائل 

اإلعالم واألشخاص خارج قطر بأن اللجنة العليا تمثل حكومة دولة قطر، فعلى الرغم أن اللجنة العليا هي هيئة أسستها وتمّولها 
حكومة دولة قطر، إال انها ال تملك صالحية إقرار تشريعات أو تعديلها نيابًة عن الحكومة. تدعم اللجنة العليا اإلصالحات التي تخطط 

لها حكومة قطر، وكما هو الحال بالنسبة لهيئات أخرى، نتطلع لتطبيق هذه اإلصالحات قريبًا. وخالل ذلك، ستستمر اللجنة العليا 
بتطبيق معايير رعاية العمال. 

يتم العمل حاليًا على خمسة استادات وهي في مراحل مختلفة من اإلنشاء، وقد بلغ عدد العمال الموجودين في مواقع البناء 
بحلول 31 مارس 2015 حوالي 2800 عامل. ولم تحدث أية حالة وفاة أو إصابة خطيرة في أي من مواقع إنشاء استادات بطولة أكس 
العالم لكرة القدم 2022. يقيم اكفة عمال هذه المواقع في أماكن سكن تّم تحسينها بما يتوافق مع معايير رعاية العمال، وهو ما 

أدى إلى رفع مستوى رعاية هؤالء العمال بحيث يحصلون على التغذية الحسنة والنوم الاكفي والعمل بظروف جيدة.

تم استحداث منتديات إضافية لرعاية العمال داخل أماكن سكنهم، والتي توفر منبرًا لهم للتعبير عما يحتاجونه. يعمل مشرفو 
رعاية العمال وممثلو العمال معًا لمناقشة الشاكوى وحّلها وكذلك المسائل ذات األهمية بالنسبة للعمال في بيئة من التعاون 
والتعاضد. ويستمر أعضاء من فريق اللجنة العليا بحضور هذه المنتديات بشلك دوري لمراقبة تطبيق وإنفاذ معايير رعاية العمال، 

ويعرب فريقنا عن سروره بسير العمل بشلك عام، إال أننا نلحظ أن بعض مشرفي رعاية العمال بحاجة إلى دعم لتمكينهم من القيام 
بدورهم على أكمل وجه، وسيتم توفير التدريب والمساندة اإلضافية مستقباًل لهؤالء األفراد الذين يضطلعون بأدوار هامة.  

من خالل هذه المنتديات والزيارات إلى أماكن السكن، تعرف فريق اللجنة العليا لمراقبة تطبيق وإنفاذ معايير رعاية العمال على 
الكثير من عمالنا وعلى قصصهم الشخصية، أكحدهم الذي تمّكن من توسعة منزله في الهند وهو ما استفادت منه عائلته. 

ساهم هذا التواصل في تكوين فهم أفضل لمتطلبات العمال اليومية، وقد فهمنا أن معظم العمال يرسلون اكمل رواتبهم إلى 
بلدانهم، بينما يستخدمون ما يجنونه من العمل اإلضافي لشراء ما يلزم من احتياجاتهم الشخصية، وهو ما يعني أن معظم العمال 

يرغبون في العمل لساعات إضافية وخالل أيام عطلهم من أجل الحصول على دخل إضافي، ولذلك ال يتوجه جانب من البرنامج إلى 
المقاولين وممارساتهم، بل أيضًا إلى العمال لتوعيتهم فيما يتعلق بصحتهم وما يصب في صالحهم.   
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نحن نعرف أيضًا أن معظم العمال يحصلون على ما بين 800 و1200 ريال قطري كراتب أساسي شهريًا. وقد اتضح من خالل مراقبة 
اللجنة العليا لرواتب عمالنا أنه لم يتم خصم أي مبلغ من راتب أي عامل بسبب المزايا والمرافق التي يتم توفيرها في إطار معايير 

رعاية العمال. وفي الحقيقة، يستمر بعض المقاولين بدفع بدل مالي للطعام إضافة إلى الراتب األساسي رغم أنه يتم تزويد الطعام 
بشلك جماعي للعمال، وهو ما يعني فعليًا زيادة على رواتبهم.

بعض المسائل المتعلقة بساعات العمل اإلضافي والدفع والتي الحظت وجودها اللجنة العليا )وتناقلتها وسائل اإلعالم( نتجت في 
الحقيقة من اللغط القائم بين الراتب األساسي والبدالت المالية. عادة ما يحصل العمال على بيان الراتب الذي ُيظهر المبلغ اإلجمالي، 

دون شرح قيمة الراتب األساسي والبدالت المالية. وبما أن العمل اإلضافي يتم احتسابه بناء على الراتب األساسي، فقد نتج عن ذلك 
سوء فهم. ومن أجل هذا، ستنشر اللجنة العليا نموذجًا موحدًا لبيان الراتب في النسخة المقبلة من معايير رعاية العمال لكي يتم 

استخدامه من قبل المقاولين.

التزال أساليب التوظيف وممارسات المقاولين جوانب تحتاج للتعامل معها. وكما تمت اإلشارة إليه في التقرير األول لمراقبة تطبيق 
معايير رعاية العمال، كّرست اللجنة العليا األشهر الستة األولى لمرحلة التنفيذ من أجل تحسين أماكن سكن العمال. وعلى مدى 

هذه الفترة، اكنت قدرة اللجنة العليا على إحداث أثر حقيقي على أساليب التوظيف محدودة بالنظر إلى العدد المحدود من العمال 
المتواجدين حاليًا في مواقع مشاريعنا، وأن معظم هؤالء تم توظيفهم قبل تطبيق معايير رعاية العمال. لكن وبما أنه سيتم قريبًا 
تعيين المقاولين الرئيسيين، فإن هذه المسألة ستصبح موضع تركيز بالنسبة للجنة العليا، ونحن نقوم اآلن بإعداد استراتيجيات في 

هذا الشأن. 

على صعيد ممارسات المقاولين، وفي أعقاب نقاشات مع عدد من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك “هيومان رايتس 
ووتش”، قامت اللجنة العليا بمراجعة نهجها الخاص بجوازات السفر وستقوم بتنفيذ سياسة جديدة تتطلب أن يحوز لك عامل على 

جواز سفره، دون أي استثناءات، وستتم اإلشارة إلى هذه السياسة في النسخة المقبلة من معايير رعاية العمال. ورغم أنه لم يتم 
تطبيق هذه السياسة بشلك رسمي حتى اآلن، إال أن معظم مقاولينا ملتزمون بالفعل بهذا األمر.  

تستمر وسائل اإلعالم والمنظمات غير الحكومية بلعب دور في تنفيذنا لمعايير رعاية العمال من خالل االهتمام المستمر بهذا 
المجال والحرص على أن نبلغ األهداف التي حددناها ألنفسنا. لقد وافقنا على طلبات من أكثر من 20 ممثل لجهة إعالمية 

ومنظمة غير حكومية لدخول مواقع اإلنشاء وأماكن السكن وقد منحناهم اإلذن بذلك. رغم أن اللجنة العليا توّد اإلطالع على تقارير 
محددة في أعقاب هذه الزيارات تتعلق بتطبيق معايير رعاية العمال، إال أننا مسرورون باآلراء اإليجابية العامة التي وصلتنا. 

ال تزال اللجنة العليا إلى جانب شراكئنا ملتزمة برعاية العمال والتنفيذ المستمر للمعايير الخاصة بذلك.             
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اللجنة العليا للمشاريع واإلرث هي الجهة المسؤولة عن مشاريع االستادات والمناطق المحيطة بها، وكذلك مالعب التدريب، واكفة 
مشاريع البنية التحتية الخاصة ببطولة أكس العالم لكرة القدم 2022. أما اكفة مسائل تخطيط العمليات التشغيلية واالستعداد 
والتنسيق مع االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بالبطولة، فإن ذلك من مسؤولية اللجنة المحلية 

المنظمة التي عقد مجلسها اجتماعه األول في فبراير 2015.

في إطار تقاسم األدوار بين اللجنة العليا واللجنة المحلية المنظمة، تقع مسؤولية تنفيذ معايير رعاية العمال على اللجنة العليا بما 
أنها الجهة المسؤولة عن متابعة اكفة مشاريع البنية التحتية الخاصة بالبطولة. وقد استمّرت اللجنة العليا بالقيام بذلك، رغم أن 

عدد العمال في مواقع إنشاء استادات بطولة أكس العالم لكرة القدم اليزال محدودًا )حوالي 2800 حتى 31 مارس 2015(. إال أننا 
حرصنا خالل هذه الفترة على ضمان احترام ظروف الحياة والعمل الخاصة بالعمال وكذلك حقوقهم القانونية.    

وفي إطار هذه العملية، استمر العمل في مجال التعريف والتوعية بمعايير رعاية العمال، حيث استضافت اللجنة العليا عدة وفود 
من المهتمين باألعمال وقد اكنت رعاية العمال جزءًا من العروض التقديمية المطروحة. باإلضافة إلى ذلك، استعرضت اللجنة العليا 

معايير رعاية العمال في ورشة عمل “معهد القانون والسياسات الدولية” التي أجرتها لكية هارفارد للقانون في الدوحة.

يبني هذا التقرير على التقرير نصف السنوي األول لمراقبة تطبيق معايير رعاية العمال، ويغطي الفترة الممتدة من أكتوبر 2014 
وحتى مارس 2015، مشيرًا إلى التطورات والتحديات التي شملتها هذه الفترة. 
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من المعلوم أنه سيتم إنشاء وتحديث عدد من االستادات ومالعب التدريب استعدادًا لبطولة أكس العالم لكرة القدم قطر 2022، 
لذا فقد تم التخطيط لالنتهاء من برنامج اإلنشاء خالل األعوام السبعة القادمة. وخالل األشهر الستة التي يغطيها هذا التقرير، 

استمر العمل في االستادات الخمس التي أطلقتها رسميًا اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، والتي تتضمن عقودها اآلن معايير رعاية 
العمال كما هو موضح أدناه.

استاد الوكرة

تواصل شركة حمد بن خالد للمقاوالت من أعمال الحفر األولية والتي من المقرر استكمالها في منتصف العام. وستساعد أعمال 
الحفر األولية باالنتقال إلى أعمال البناء الرئيسية، وقد تم طرح عقد أعمال البناء الرئيسية لتلقي العطاءات، وستحدد هوية المقاول 

الرئيسي في نهاية عام 2015. 

ُيشار أن العقود المبرمة مع مقاول األعمال األولية والعقود المزمع إبرامها مع المقاول الرئيسي تتضمن معايير رعاية العمال.
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استاد مؤسسة قطر

يتم إنجاز وتنفيذ استاد مؤسسة قطر من قبل مؤسسة قطر، وهي إحدى شراكء اللجنة العليا. تم اختيار المؤسسة المتحدة 
لإلنشاءات )UCE( في مارس 2013 من قبل مؤسسة قطر لتنفيذ الحزمة األولى من المرحلة األولى من أعمال الحفر األولية التي تم 

االنتهاء منها في أكتوبر 2014. وفي نفس الشهر، تم تعيين تحالف شركة اتحاد المقاولين وشركة التيسير للقيام بتنفيذ الحزمة 
الثانية من المرحلة الثانية من أعمال الحفر األولية. 

يلتزم المقاولون المعينون من ِقبل مؤسسة قطر بمعايير مؤسسة قطر لرعاية العمال، كما تقدم مؤسسة قطر تقارير التعقيبات 
إلى اللجنة العليا للمشاريع واإلرث التي قد تجري بدورها عمليات التدقيق الخاصة بهؤالء المقاولين.
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استاد البيت – مدينة الخور

يتم إنجاز وتنفيذ استاد البيت – مدينة الخور من قبل مؤسسة أسباير زون، وهي إحدى شراكء اللجنة العليا. تم اختيار شركة بن عمران 
في أبريل 2014 لتنفيذ أعمال البناء التمهيدية. وقد قامت مؤسسة أسباير زون بتضمين معايير رعاية العمال في عقدها.  

تم طرح عقد أعمال البناء الرئيسية للمناقصات، حيث سيتم تعيين المقاول الرئيسي في منتصف عام 2015.



 التقرير نصف السنوي لمراقبة تطبيق معايير رعاية العمال من أكتوبر 2014 إلى مارس 2015

13

استاد خليفة الدولي

يتم إنجاز وتنفيذ استاد خليفة الدولي من قبل مؤسسة أسباير زون. وقد تم اختيار تحالف بين شركة مدماك للمقاوالت وشركة 
سيكس كونستركت في أبريل 2014 للقيام بأعمال التجديد الشامل، واإلنشاء، والتشطيب، والصيانة الخاصة باستاد خليفة الدولي 

في أسباير زون، وقد قامت أسباير بدمج معايير رعاية العمال في عقودها، كما تقوم اللجنة العليا للمشاريع واإلرث بالتعاون مع 
أسباير بتدقيق عمل المقاولين العاملين في االستاد.
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استاد الريان

تم في يونيو 2014 اختيار شركة مانكو لتنفيذ أعمال البناء التمهيدية باإلضافة إلى أعمال الهدم. تم بنجاح االنتهاء من أعمال 
الهدم كما تجرى حاليا أعمال البناء التمهيدية، وقد تم التعاقد مع شركة مانكو وفق معايير رعاية العمال.
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مستجدات 4
اإلجراءات 
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خالل األشهر الستة التي يغطيها هذا التقرير، أصبحت رعاية العمال أكثر رسوخًا في السياسات والممارسات المتبعة في اكفة جوانب 
أعمال اللجنة العليا، فقد واصلت لجنة رعاية العمال على وجه الخصوص العمل مع قسم المشتريات لتعديل عملية طرح المناقصات 

لتشمل معايير رعاية العمال، كما تم سد فجوة تم اكتشافها تتعلق بعقود المصدر الواحد.

باإلضافة إلى ذلك، رّكزت لجنة رعاية العمال على بناء قدراتها ومراجعة معايير رعاية العمال لتشمل الدروس المستفادة من الشهور 
الستة األولى من عملية التنفيذ.

إجراءات الشراء

يجب أن تخضع الشراكت الراغبة في العمل مع اللجنة العليا للفحص للتأكد من التزامها برعاية العمال وذلك في أولى خطوات 
التعامل مع اللجنة العليا. بهذه الطريقة يتم الكشف عن المشلكات المحتملة قبل أن توقع اللجنة العليا على أي عقد مع أي من 

هذه الشراكت. خالل الفترة التي يغطيها هذا التقرير، تم تنقيح وتعزيز متطلبات رعاية العمال في عملية طرح المناقصات.

لكي تتقدم أي شركة بعطاء بخصوص أي من مشاريع اللجنة العليا تتعلق بالقوى العاملة، يتعين على الشراكت تقديم: بيان موقع 
بالتزام الشركة برعاية العمال، واسم الموظف المعين المسؤول عن رعاية العمال، وتفاصيل إجراءات التوظيف، والتوقعات بشأن عدد 

العمال وعدد من سيتم االستعانة بهم من مقاولين فرعيين، وتفاصيل المنشآت السكنية التي سُيقيم بها العمال، باإلضافة إلى 
منح اإلذن للجنة العليا لكي تتمكن من دخول أماكن السكن إلجراء الفحص.

ُتستبعد الشراكت التي ال تستوفي هذه المتطلبات من عملية المناقصات. حتى تاريخه، تم استبعاد 12 شركة من المناقصات بسبب 
عدم استيفائها لمتطلبات رعاية العمال المنصوص عليها. 

جمع البيانات

عكفت لجنة رعاية العمال خالل األشهر الستة الماضية على تحسين أدوات جمع البيانات وتحليلها. يمثل الوصول للمعلومات أهمية 
كبيرة في عملنا حيث يساعدنا على تحليل االتجاهات وتحديد المشلكات وتنقيح النهج المتبع. لتعزيز عملية جمع البيانات، قمنا 

بترقيم وفهرسة المعلومات التي تم جمعها خالل عمليات التدقيق والتفتيش. توفر لنا هذه البيانات نظرة سريعة على عملية 
االمتثال والتي تساعدنا في فهم القضايا لتحديد أولوياتنا عند تصميم خطط التصحيح. باإلضافة إلى ذلك وحيث أن بعض المقاولين 
يخضعون للتدقيق والتفتيش أكثر من مرة، تسمح لنا هذه البيانات بمقارنة مستوى االمتثال بعد إقرار معايير رعاية العمال مع درجة 

االمتثال األساسية التي تم احتسابها في مرحلة المناقصات.
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اإلماكنية 

يحتاج التنفيذ الناجح لمعايير لجنة رعاية العمال إلى دعم وجهود فريق العمل باإلضافة إلى معلومات الخبراء الخارجيين ممن 
لديهم خبرات واسعة في المجال. وعلى مدار األشهر الستة الماضية، أجرت اللجنة العليا مناقشات مع إحدى المنظمات الدولية 

الرائدة المتخصصة في ضمان توفر ظروف عمل آمنة وعادلة وقانونية للعمال. وتنوي اللجنة العليا عقد شراكة مع هذه المنظمة 
لمساعدتها في إجراء تقييم أساسي لمعايير لجنة رعاية العمال وتنظيم برنامج تدريبي متخصص لمدققي اللجنة العليا ومساعدة 

اللجنة العليا في إدخال وظيفة رصد خارجية.

باإلضافة إلى ذلك، شارك أعضاء لجنة رعاية العمال في برنامج تدريبي. وفي فبراير 2015، شارك األعضاء في دورة تدريبية استمرت 
خمسة )5( أيام عن الخطوط الساخنة نّظمتها اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان والمؤسسة القطرية للحماية والرعاية االجتماعية 

بالتعاون مع بوالريس. اكنت الدورة التدريبية شاملة للغاية واستهدفت مساعدة الحضور على فهم كيفية تشغيل مركز اتصال 
وتدريب الموظفين للعمل مع قضايا مركز االتصال وتوفير الخط الساخن للمستخدمين المستهدفين.
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مرحلة ما قبل المناقصة

الريان
األعمال األولية

البيت
األعمال األولية

الوكرة
األعمال األولية

لوسيل
األعمال األولية

خليفة الدولي
المقاول الرئيسي
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٪٩٥ ٪٨٨ ٪٨١ ٪٧٦ ٪٨١ تحديث البيانات: بعد المناقصة 

تفتيش في مرحلة ما قبل المناقصة

تحديث البيانات: بعد المناقصة 
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النسخة الثانية من معايير رعاية العمال

تواصل اللجنة العليا تنقيح نهجها الخاص برعاية العمال. وبناًء على الدروس التي استفدناها منذ أن بدأنا تنفيذ المعايير في فبراير 
2014، اضطلعت لجنة رعاية العمال بعملية مراجعة شاملة وقامت بتحديث هذه المعايير.

تبين لنا في األشهر الست األولى من التنفيذ أن المقاولين لم يتمكنوا من االمتثال بصورة اكملة لمعايير رعاية العمال السيما 
متطلبات السكن، والتي تم تفصيلها لتشمل حتى مستويات الضوضاء المسموح بها داخل أماكن السكن. كما تبين لنا أن متطلبات 

النسخة األولى لم تؤثر بشلك رئيسي على الحياة اليومية للعمال بالرغم أن المقاولين أنفقوا بسخاء الستيفائها، مثل متطلبات ألواح 
األنشطة واإلعالنات والرفوف المفتوحة المطلوبة في غرف النوم. باإلضافة إلى ذلك، تبين وجود عدد كبير من المتطلبات في 

مواصفات اإلنشاء أو وثائق مماثلة ولذا لم تكن هناك حاجة إلدراجها في معايير رعاية العمال. وبناًء عليه، بدأنا عملية مراجعة معايير 
رعاية العمال بتبسيط بعض المتطلبات وفرض صرامة أكبر على متطلبات أخرى كتلك المتعلقة بجوازات السفر واألجر اإلضافي، والتي 

من شأنها أن تؤثر تأثيرًا كبيرًا على رعاية العمال. تدعم هذه التحديثات تنفيذ معايير رعاية العمال مع التركيز في الوقت ذاته على 
الجهود المتعلقة بالقضايا التي سيكون لها بالغ األثر على سالمة العمال.
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االمتثال
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واصلت اللجنة العليا إحراز تقدم فيما يخص القضايا األساسية على مدار األشهر الستة الماضية. ففي مواقع العمل، حافظت اللجنة 
العليا وشراكؤها على سجل قوي فيما يخص الصحة والسالمة داخل مواقع االستادات. باإلضافة إلى ذلك، واصل جميع المقاولين 

المتعاقدين مع اللجنة العليا تحسين ظروف السكن. وخالل تلك الفترة، تمكنا من إنشاء ثالثة منتديات لرعاية العمال في ثالثة أماكن 
سكن مختلفة. بدأت هذه المنتديات والتي تجتمع مرة شهريًا في تحقيق تأثير كبير على العالقة بين العمال وإدارة الشراكت، وفتح 

قنوات اتصال وإتاحة مساحة أكبر للعمال للتعبير عن أرائهم بشأن ممارسات الشراكت. 

أثبتت عملية التوظيف أنها تنطوي على أكبر تحديات في تحقيق االمتثال. في هذه المرحلة عقدنا اجتماعات مع عدد من 
المنظمات والخبراء لتحديد كيفية تدخل اللجنة العليا بأكبر فعالية ممكنة للتخلص من دفع العمال الوافدين لرسوم توظيف أو 

توثيق المستندات.

الصحة والسالمة بالموقع

من الواضح أن اللجنة العليا تركز بصورة رئيسية على ضمان ممارسات آمنة فيما يخص الصحة والسالمة والبيئة بالمواقع، إلى جانب 
االهتمام بمتطلبات رعاية العمال. وفيما يلي أهم إحصاءات السالمة للجنة العليا المسجلة حتى 31 مارس 2015:
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السكن

كما ناقشنا في التقرير األول، فإن اللجنة العليا تبذل قصارى جهدها لضمان توفير سكن مالئم للعاملين في مشاريعها. وخالل 
العام الماضي، عمل فريق االمتثال واإلنفاذ التابع لنا مع المقاولين لتثقيفهم بشأن توفير أماكن سكن عالية الجودة. وبحسب 

المعايير المرتفعة التي تشترطها اللجنة العليا، بدأت شركتان على األقل من الشراكت العاملة في مشاريعنا في بناء أماكن سكن 
جديدة تستوفي معايير رعاية العمال.

وتشارك اللجنة العليا كذلك في مبادرات حكومية تستهدف تقييم احتياج كبرى مشاريع البنية التحتية في البالد للقوى العاملة 
لكي يتم بناء أماكن سكن جديدة لتواكب تدفق العمال. حتى اآلن تعاملنا مع وزارة العمل والشؤون االجتماعية، ووزارة البلدية 
والتخطيط العمراني لمشاركة الدروس المستفادة من تطبيق معايير رعاية العمال، باإلضافة إلى التوقعات المتعلقة بالقوى 

العاملة. نحن نتوقع أن المشاريع السكنية الكبيرة التي تضطلع بها الحكومة ستعمل على سد الفجوة القائمة في سوق سكن 
العمال في الوقت الحالي.

مسائل التوظيف وممارسات المقاولين

رّكزنا في األشهر الستة األولى على التأكد من استيفاء أماكن السكن للمعايير وتوفير الشراكت بيئة آمنة لموظفيها. وحيث أن جميع 
أماكن السكن قد استوفت المعايير المقبولة أو تخطتها )مع األخذ بعين االعتبار القيود التي تنطبق على تجديد المرافق القائمة(، 

بدأنا نعمل على أهم قضايا التوظيف حيث رّكزنا في البداية على سداد الرواتب واألجور وحيازة جواز السفر وأساليب التوظيف.
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في ما يخص األجور والعمل اإلضافي، نالحظ أن هناك عدم انتظام في طرق إعداد بيان الراتب واحتساب العمل اإلضافي. وفي غياب 
صيغة محددة وتعاريف متفق عليها يصعب على فريق االمتثال واإلنفاذ أن يتحقق أن العمال يتلقون مقاباًل مناسبًا على الساعات 

اإلضافية. ولحل هذه المسألة وضعت اللجنة العليا نموذج بيان راتب سيتم إدراجه في النسخة الثانية من معايير رعاية العمال. 
وسيتعين على الشراكت التي تعمل في مشاريع اللجنة العليا أن تستخدم هذا النموذج إذا لم تكن تمتلك نظامًا مالئمًا خاصًا بها.

اكنت النسخة األولى من معايير رعاية العمال تتضمن بندًا يسمح للعمال بتوقيع استمارة الموافقة التي اكنت تخول الشراكت االحتفاظ 
بجواز سفرهم بغية حفظها في ماكن آمن. لقد اكتشفنا أن هذه السياسة –رغم أنها لم تؤد بالضرورة إلى مصادرة غير قانونية 

لجوازات السفر– أحدثت نقطة ضعف يمكن تجنبها. ولحل هذه المسألة قامت النسخة الثانية من معايير رعاية العمال بحذف 
بند الحفظ الطوعي للجوازات. وبموجب ذلك، سيتعين على العمال أن يحتفظوا بجوازاتهم في جميع األوقات بغض النظر عن ما 

يفضلونه. ولضمان سالمة جوازات السفر، ستشترط النسخة الثانية من معايير رعاية العمال على الشراكت توفير خزانة مجهزة بقفل 
للك عامل كي يحتفظ بجواز سفره فيها. نحن نقوم بتطبيق هذه السياسة الجديدة بالرغم من أن النسخة الثانية من معايير رعاية 

العمال لم يتم إصدارها بعد.

وباإلضافة إلى ذلك، قام أحد مقاولي اللجنة العليا بإصدار حافظة وثائق ليستفيد منها العمال حيث تمكنهم من حفظ جوازات 
سفرهم وباقي الوثائق الشخصية األخرى من الضياع. وتعتزم اللجنة العليا إحداث طريقة لحث المقاولين اآلخرين على مساعدة 

عمالهم على حماية جوازاتهم ووثائقهم الشخصية األخرى من خالل تزويدهم بحافظة وثائق مشابهة. 

يعّد التوظيف األخالقي مسألة في غاية التحدي، علمًا أن العديد من المشالك تبدأ من البلد األصلي للعامل، كما تم توظيف العديد 
من العاملين في مشاريع اللجنة العليا قبل حصول الشركة التي يعملون لديها على عقد مع اللجنة العليا، وفي بعض الحاالت، 

اكنت عمليات التوظيف قد تمت قبل أعوام من إنشاء اللجنة العليا.

والزلنا بصدد تحليل البحث المتعلق بأخالقيات التوظيف ونماذجه وعقد اجتماعات مع الشراكء من أجل تحديد الطريقة المناسبة 
لمقاربة الموضوع. وخالل محادثاتنا مع الشراكء في قطر علمنا أن بعض الشراكت تقوم بالتوظيف المباشر من البلد األصلي دون 

االستعانة بالوكيل، وذلك من أجل التأكد أن عملية التوظيف تتم وفق المبادئ األخالقية ودون أن يكون العمال مجبرين على دفع 
أية مصاريف. وطبقت شركة متعاقدة مع اللجنة العليا سياسة جديدة يقوم بموجبها مدير الموارد البشرية بتنظيم دورات تواصل 

مع العمال المرشحين، حيث يخبرهم أنهم غير مطالبين بتسديد تاكليف التوظيف بأي شلك من األشاكل. 



 التقرير نصف السنوي لمراقبة تطبيق معايير رعاية العمال من أكتوبر 2014 إلى مارس 2015

25

وخالل األشهر الستة القادمة، تعتزم اللجنة العليا زيارة البلدان المصدرة لليد العاملة إلى قطر وعقد دورات تواصل حول معايير 
رعاية العمال من أجل إطالع الموّظفين والولكاء مباشرة على متطلبات اللجنة العليا في ما يخص توظيف العمال.

منتديات رعاية العمال

تعد جميع عقود إنشاء االستادات المبرمة حتى هذه اللحظة قصيرة األمد نسبيًا، حيث تمتد لفترات تتراوح بين ستة أشهر وعام 
واحد. وفي هذه المدة القصيرة تمكنا من تنظيم ثالثة منتديات حول رعاية العمال في ثالثة أماكن سكن تابعة لشراكت المقاوالت. 

يتكّون لك منتدى من ممثلين انتخبهم العمال عن لك دولة ممثلة داخل الشركة، ويقود المنتديات موظف ملكف برعاية العمال 
وهو يمثل الشركة.

ينعقد منتدى رعاية العمال مرة لك شهر، ويتم خالل هذا االجتماع معالجة المسائل الصغيرة مباشرة، بينما توثق المسائل الكبيرة 
التي تتطلب تدخل اإلدارة وُتحال إلى الجهة المسؤولة في اإلدارة لتجد طريقها إلى الحل، ويتم إفادة العمال بالنتيجة في االجتماع 
التالي. وال تعقد هذه االجتماعات فقط من أجل مناقشة الشاكوى بل تعد فرصة أيضًا للبحث عن حلول. ويتم تشجيع ممثلي العمال 

الذين يحضرون االجتماعات على تقديم مقترحات حلول للمسائل التي يطرحها زمالؤهم. وعلى سبيل المثال، اشتكى عمال في 
إحدى الشراكت من طعم األلك وأحالوا شكواهم إلى منتدى رعاية العمال، واكن ممثلو العمال الذين حضروا اللقاء قد قرروا أن أفضل 
طريقة لحل هذا اإلشاكل هو توفير التوابل على الطاولة لكي يتمكن العمال من إضافة بعضها إلى وجباتهم حسب الذوق. ونتيجة 

لهذا النقاش قامت الشركة المعنية بتوفير التوابل للعمال على لك طاولة في غرفة الطعام.

في الصفحة التالية ملخص للمسائل التي تم طرحها خالل لقاءات المنتدى باإلضافة إلى اإلجراءات التي اتخذت في هذا الصدد. 
وجدير بالذكر أنه تم تأسيس منتدى رعاية العمال بعد تحسين مستوى لك ماكن سكن على حدة.

يتعين على موظف رعاية العمال أن يحتفظ بمحضر لك اجتماع ثم يسلمه للجنة العليا للمراجعة. وباإلضافة إلى ذلك يحضر أعضاء 
فريق االمتثال واإلنفاذ التابع للجنة العليا بشلك دوري لالجتماع من أجل متابعة اإلجراءات وتقديم آرائهم للمنتدى حول الدورة. 

وبالنسبة للعمال الذين ال يشعرون باالرتياح في طرح المشالك على ممثليهم تسمح الشراكت لهم بالقيام بذلك كتابًة. ولعل انعقاد 
هذه االجتماعات على مدى أشهر عديدة والحضور الكبير الذي شهدته خير دليل على أن العمال يثقون في العملية بأكملها.
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الحلالمشلكة

تم إعالم الشركة المسؤولة عن التموين لتطبيق ذلك

 تم إعالم قسم المشتريات الداخلي من أجل الشراء

ال يمكن تطبيقه حاليًا بسبب الحمولة الزائدة على 
المولدات الحالية

مساعي للحصول على رخصة لتطبيق ذلك

تم إعالم الشركة المسؤولة عن التموين لتطبيق ذلك

اتخاذ اإلجراء المطلوب من قبل مشرفي ماكن السكن

تم تخصيص "مناطق للمدخنين" مع صناديق قمامة خاصة

تم إعالم مكتب المجمع لتطبيق ذلك

توفير حافالت لك يوم جمعة طيلة مدة البطولة

الطعام: طلب بإضافة أماكن

 النادي الصحي: طلب إضافة آالت تدريب رياضية

مقابس كهربائية: طلب إضافة المزيد من المقابس الكهربائية في الغرف

 حالق: طلب بوجود صالون حالقة في الماكن

الطعام: الشباتي قاسي ويصعب مضغه ويفضل الخبز بدًال عنه

صيانة عامة: استبدال مصابيح اإلضاءة و إصالح أجهزة التكييف

 قمامة: شاكوي بخصوص التخلص من أعقاب السجائر

مبادرة: تخصيص جائزة ألفضل غرفة شهريًا

 ترفيه: طلب ُكرات طائرة إضافية

ترفيه: طلب حافالت من أجل النقل لحضور مباريات أكس العمال

مبادرة: تنظيف الحمامات بشلك اكمل مرتين يوميًا، بدًال من مرة واحدة فقط 

2٦

التنقل

يعد نقل العمال أحد التحديات الكبرى التي يجب مواجهتها على مستوى الجودة والمدة الزمنية التي يستغرقها التنقل. حاليًا، ال 
تتوافق العديد من الحافالت المستعملة لنقل العمال مع معايير رعاية العمال، وتدرك اللجنة العليا أن تغيير أسطول الحافالت عملية 
ملكفة وتتطلب وقتًا طوياًل، غير أننا مسرورون مرة أخرى ألن العديد من المقاولين قاموا باقتناء أو استئجار حافالت ذات جودة أفضل 

ويتطلعون لتحسين األسطول بأكمله على المدى البعيد. 

وهناك تحٍد آخر يتعلق بالمدة الزمنية التي تستغرقها الرحالت، فبسبب وجود أماكن سكن العمال عادًة خارج المناطق السكنية 
)نظرًا لتوافر األرض في غالب األحيان( قد تختلف مدة الرحلة بين موقع العمل ومقر السكن وقد تطول أحيانًا. وال تعتزم اللجنة العليا 

في هذه المرحلة أن تفرض قيودًا على زمن الرحلة بل ستقوم بضمان توفر متطلبات أخرى تتعلق بمعايير رعاية العمال، مثل توفير 
خدمات تقديم الطعام وتنظيف المالبس، مما يؤدي إلى زيادة الوقت المتاح أمام العمال للترفيه والراحة.
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استمرت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث بالعمل مع شراكئها في المجتمع القطري، واالتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، والمنظمات 
غير الحكومية، وغيرها من المنظمات الدولية لمعالجة المسائل المتعلقة برعاية العمال. 

محطات رئيسية خالل األشهر الستة الماضية: 

قدمت اللجنة العليا عرضًا تقديميًا حول معايير رعاية العمال أمام المقاولين والموردين المحتملين الذين اكنوا ضمن وفود 
األعمال القادمة من أوروبا، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا. 

بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر )18 ديسمبر( واليوم العالمي للمهاجرين، قامت اللجنة العليا برعاية أنشطة نّظمتها وزارة 
الداخلية للعمال، والتي شملت برامج ترفيهية ورياضية مختلفة. 

في ديسمبر 2014، رافقت اللجنة العليا مستشار األمين العام لألمم المتحدة لشؤون الرياضة من أجل التنمية والسالم في 
جولة ميدانية على موقع إنشاء استاد الوكرة وأماكن سكن العمال الخاصة بعمال لك من استاد الوكرة واستاد خليفة الدولي 

واستاد الريان. 

في يناير 2015، وقعت اللجنة العليا مذكرة تفاهم مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لتطبيق برنامج التواصل األفضل 
الذي تضطلع به الوزارة. ويهدف هذا البرنامج إلى ردم الهوة الرقمية ورفع مستوى الوعي بين العمال من خالل إتاحة الوصول 

إلى أدوات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وتدريبهم في أماكن سكنهم. 

في فبراير 2015، زار األمين العام لالتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( يرافقه مسؤولون آخرون من االتحاد موقع إنشاء استاد 
الوكرة وأماكن سكن العمال الخاصة به من أجل اإلطالع على تطور العمل في الموقع وظروف رعاية العمال والمرافق المتوفرة 

لهم.  

اجتماعات في قطر في فبراير ومارس 2015 مع منظمة العمل الدولية وهيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.   

في مارس 2015، أطلقت اللجنة العليا ودوري نجوم قطر النسخة الثالثة من بطولة أكس العمال والتي شارك فيها 1٦ فريق 
كرة قدم يمثلون العمال الذين يشتغلون في مجاالت مختلفة من االقتصاد القطري. شاركت أربعة فرق تمثل مقاولين يعملون 

في مشاريع اللجنة العليا، وهي: شركة أمانة للمقاوالت والمباني الحديدية، وشركة حمد بن خالد للمقاوالت وتعمالن ضمن 
مشروع استاد الوكرة، وشركة مدماك للمقاوالت التي تعمل في مشروع استاد خليفة الدولي، وشركة األصمخ إلدارة المرافق 

التي تقدم الخدمات لبرج البدع حيث مقر اللجنة العليا.   

تعاونت اللجنة العليا مع عدد من وسائل اإلعالم إلجراء مقابالت متعلقة برعاية العمال، ونّظمت زيارات إلى أماكن سكن العمال 
بإشراف المقاولين والشراكت الموردة التي تعمل على مشاريع اللجنة العليا. وشمل ذلك واكلة أسوشيتد برس، وآيه آر دي، وإف 

ايه زد، وايه بي سي.       
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تستمر اللجنة العليا بالعمل كمحّفز للتغيير االجتماعي، 

وضمان أن اكفة العمال في مشاريع استادات بطولة أكس 

العالم لكرة القدم 2022 يتمتعون بظروف معيشة وعمل 

تتوافق مع معايير رعاية العمال. يظهر المقاولون العاملون 

حاليا في مشاريعنا تطورًا منتظمًا ومستدامًا فيما يتعلق 

برفع مستوى االلتزام بهذه المعايير. وخالل األشهر المقبلة، 

سيستهل المقاولون الرئيسيون عملهم في عدد من 

مشاريع االستادات، مما يعني أن أثر معايير رعاية العمال 

سيتضاعف على حياة العمال. وللحفاظ على سرعة سير 

العمل في مشاريعنا وتزايدها، ستقوم اللجنة العليا بزيادة 

عدد العاملين على تلك المشاريع وضمان قدرتها على 

مراقبة التزام المقاولين بمعايير رعاية العمال بشلك فّعال. 

باإلضافة إلى ذلك، ستستمر اللجنة العليا بضم الشراكء 

والمنظمات غير الحكومية وباقي الجهات الخارجية في 

هذه الجهود، واالستفادة من دعمهم لها. ونحن نتطلع 

الستمرار التعاون فيما بيننا والمضي قدمًا في هذه 

الرحلة لتحقيق تحسن مستمر في ظروف حياة العمال في 

مشاريعنا. 
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