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رسالة األمين العام

تعتبر صحة وسالمة وأمن وكرامة جميع العاملين في مشاريع بطولة 
أكس العالم لكرة القدم قطر 2022 في غاية األهمية بالنسبة للجنة 

العليا للمشاريع واإلرث. ونحن نملك إيمانًا راسخًا بأن إصدار التقارير 
العامة حول األنشطة التي نقوم بها في هذا المجال من شأنه أن 

يعزز من قدرتنا على ضمان رفاه عمالنا. ويؤكد هذا التقرير حول 
التقدم الحاصل في تطبيق معايير رعاية العمال خالل الفترة الواقعة 

بين شهر يناير 2016 إلى فبراير 2017 على مدى التزامنا بمبادئ 
الشفافية والمساءلة، حيث يقدم شرحًا مفصاًل حول مختلف اإلجراءات 

والسياسات المتبعة لدينا بهذا الشأن، وحول الجوانب التي حققنا 
فيها النجاح المطلوب وتلك التي تحتاج إلى تحسين.

وقد شهدت الفترة المشمولة بهذا التقرير العديد من التطورات 
الهامة، والسيما فيما يتعلق بعمليات التدقيق والتفتيش، حيث تم 

تعيين طرف ثالث مستقل هو شركة "إمباكت ليميتد"، والتي نشرت 
مؤخرًا تقريرها األول الذي استعرضت من خالله معايير رعاية العمال 

الخاصة باللجنة العليا وقّيمت مدى امتثال المقاولين الرئيسيين 
والمقاولين الفرعيين العاملين في مشاريع اللجنة العليا بتطبيق 

تلك المعايير. وقد خلصت شركة "إمباكت" إلى وجود امتثال تام على 
مستوى بيئة العمل في مجاالت الصحة والسالمة والعقود واإلدارة، 

 وكذلك في الظروف المعيشية، بما في ذلك السكن والغذاء 
والرعاية الطبية.

كما أشار التقرير أيضًا إلى المجاالت التي يتعين على اللجنة العليا أن 
تشدد الرقابة عليها. ومن األمور المشجعة األخرى أن شركة "إمباكت" 

قد أشارت إلى قدرة المقاولين "المثيرة لإلعجاب" على إجراء التحسينات 
المطلوبة عند إخطارهم بوجود أية حاالت من عدم االمتثال. ومن جانبنا 

فقد التزمنا باتباع نهج يسعى إلى تشجيع اكفة المقاولين والشراكء 
على إدراك الفوائد المترتبة على تحسين معاييرهم المتعلقة برعاية 

العمال على المدى الطويل. ومن أبرز األدلة على أن هذا النهج قد بدأ 
يؤتي ثماره هو تحّسن مستوى االلتزام من جانب المقاولين في هذا 

الشأن، بل إن بعضهم قد بدأ فعليًا بتطبيق معايير اللجنة العليا على 
أماكن إقامة العمال ومواقع العمل في مشاريعهم التي ال عالقة لها 

ببطولة أكس العالم لكرة القدم.

وفي شهر نوفمبر، أبرمت اللجنة العليا اتفاقًا مهمًا مع االتحاد 
الدولي لعمال البناء واألخشاب. ويلزم هذا االتفاق لكا الطرفين 

بتحسين مستويات الصحة والسالمة لجميع العمال العاملين في 
مشاريع البطولة وااللتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.

ومن خالل فريق عمل مشترك بين االتحاد الدولي لعمال البناء 
واألخشاب واللجنة العليا، تم بالفعل إجراء زيارات تفتيشية مشتركة 

لمواقع البناء وأماكن سكن العمال. ويتيح لنا التعاون مع االتحاد 
الدولي لعمال البناء واألخشاب الفرصة لالستفادة من تجربة هذه 

المنظمة التي تتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال. فضاًل عن أنه يشير 
إلى التزامنا باالنفتاح والشفافية والمسؤولية أمام مختلف الهيئات 

التجارية الدولية أو المتخصصة في حقوق اإلنسان.

كما تم توسيع قسم رعاية العمال التابعة للجنة العليا خالل الفترة التي 
يغطيها هذا التقرير، وذلك من أجل ضمان التعامل بصورة أفضل مع 
أعباء العمل المتزايدة بسبب تسارع وتيرة أعمال البناء في مشاريعنا 

وهو ما أدى بدوره إلى زيادة أعداد العاملين على إنجاز تلك المشاريع.
 

وقد بلغ عدد العاملين لدينا حتى تاريخه 12.367 عاماًل في مشاريع 
بطولة أكس العالم لكرة القدم، موزعين على ثمانية مواقع للبناء، 

بإجمالي 53 مليون ساعة عمل. وقد أمضى فريقنا أكثر من 2.200 
ساعة من التدقيق على المسائل األخالقية المتعلقة بالتوظيف، إلى 

جانب 1.400 ساعة من التفتيش على أماكن اإلقامة وأكثر من 1.000 
ساعة تفتيش على مواقع البناء.

ويعد التقدم الذي تم إحرازه خالل هذه الفترة مصدر تشجيع وحماس 
لنا، مع إدراكنا أيضـًا بأنه ال يزال هناك الكثير الذي ينبغي تحسينه. 

ومع األسف الشديد، فقد شهدنا خالل هذه الفترة وفاة أول حالة 
في مواقعنا، وقد أجرينا تحقيقات شاملة بشأنها، ونحن مصممون 

على أخذ العبرة من هذه الحوادث المأساوية. وقد شاركنا النتائج 
التي توصلنا إليها مع المقاولين وأدخلنا عددًا من التدابير على اكفة 
جوانب البرنامج لتجنب تكرار مثل ذلك األمر. إن أمور الصحة والسالمة 
في الموقع ال يوجد فيها أي تساهل، وعندما نجد أي حاالت متكررة 
من عدم االمتثال فإننا نتخذ اإلجراءات المناسبة بشأنها، وقد تم في 

هذا الصدد وضع ثالثة مقاولين على القائمة السوداء وتم تسريح 14 
جهة أخرى خالل نفس الفترة، ونحن نعمل أيضًا على معالجة حاالت 
الوفيات غير المرتبطة بالعمل. في منتصف عام 2016 دخلنا في 

مناقشات مع لكية طب وايل كورنيل في قطر المرموقة لتنفيذ برنامج 
تجريبي متعدد المراحل يهدف إلى تقييم الغذاء الذي يتناوله العمال 

لدينا ولتحديد المشالك الصحية المتواجدة، مثل ارتفاع ضغط الدم وداء 
السكري. وباإلضافة إلى ذلك، سنسعى جاهدين لزيادة الوعي بأهمية 

أساليب الحياة الصحية، وقد تم بالفعل أثناء إعداد هذا التقرير توقيع 
اتفاقية مع لكية طب وايل كورنيل بخصوص هذا األمر.

يسعى فريقنا بشلك يومي لتحسين حياة العاملين في مشاريع 
اللجنة العليا. وقد عملنا مع خبراء في جامعة قطر إلنتاج خوذة حصلت 

على براءة اختراع دولية، وهذه الخوذة مزودة بنظام تبريد بالطاقة 
الشمسية من أجل إيجاد ظروف عمل أكثر أمانًا وأكثر راحة خالل األشهر 

الحارة. كما اختبرنا أيضا منتجات التبريد األخرى، بما في ذلك المناشف 
والسترات، والتي سيتم إدخالها جميعًا في مشاريعنا في غضون 
األشهر المقبلة. وبالنسبة لقنوات التظلم التي تمّكن العمال من 

إيصال شاكويهم من خالل ممثليهم المنتخبين، فقد تم دعمها 
بخدمة الخط الساخن بلغات عدة، لتكون وسيلة سرية وسهلة للعمال 

إليصال المسائل التي تهمهم إلى ممثلي اللجنة العليا.

إن هدفنا هو إحداث تغيير مستدام على المدى الطويل حتى تكون 
بطولة أكس العالم لكرة القدم 2022 بمثابة حافز كبير لتسريع وتيرة 

التقدم اإليجابي الذي تلتزم الحكومة القطرية بتحقيقه في مجال 
رعاية العمال. ونحن واثقون من أننا نحرز تقدما مطردًا نحو تحقيق هذا 

الهدف من خالل االلتزام الملموس برفاه عمالنا وتشجيع المقاولين 
على ذلك عند الحاجة، مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة عند الضرورة والتعامل 

مع المتابعين والمراقبين بروح من الشفافية والمساءلة.

حسن عبدالله الذوادي
األمين العام

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث
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مسرد المصطلحات

AFR – معدل تكرار الحوادث
AIM – مدير التدقيق والتفتيش

BWI – االتحاد الدولي لعمال البناء واألخشاب
CEM – مدير االمتثال واإلنفاذ

CSR – المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
FIFA – االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(

GA – الجيل المبهر
GAMCA – اتحاد المراكز الطبية المعتمدة لدول الخليج

H&S – الصحة والسالمة
HSE – الصحة والسالمة والبيئة

HSSE – الصحة والسالمة واألمن والبيئة
ID – بطاقة الهوية

IIP – إجراءات التحقيق في الحوادث
JV – مشروع مشترك 

JWG – مجموعة العمل المشتركة
LOC – اللجنة المحلية المنظمة

MOADLSA – وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية
MoU – مذكرة تفاهم

NGO – منظمة غير حكومية
OCP – الطرف المتعاقد اآلخر

PWWO – مسؤول رعاية عمال المشروع
PWF – منتديات رعاية العمال

QFA – االتحاد القطري لكرة القدم 
QSL – دوري نجوم قطر

QBIU – وحدة قطر للتوجيه السلوكي
RAMS – بيان طريقة تقييم المخاطر

SC – اللجنة العليا للمشاريع واإلرث
TDO – المكتب الفني للمشاريع

WCM-Q – لكية طب وايل كورنيل في قطر
WW – رعاية العمال

WWD – قسم رعاية العمال
WWF – منتدى رعاية العمال

WWO – مسؤول رعاية العمال
WWS – معايير رعاية العمال
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التقرير

يسر اللجنة العليا للمشاريع واإلرث أن تصدر النسخة الثانية من التقرير 
السنوي حول مراقبة تطبيق معايير رعاية العمال، والذي يتضمن 

تفاصيل اإلنجازات التي تحققت فيما يتعلق برفاه العمال، والتقدم 
الحاصل في هذا الشأن، إلى جانب التحديات التي تم التصدي لها خالل 

الفترة الممتدة من شهر يناير 2016 إلى فبراير 2017.

واكنت اللجنة العليا قد نشرت في السابق تقريرين نصف سنويين حول 
االلتزام بمعايير رعاية العمال، بما يشمل الفترات من مارس 2014 إلى 

سبتمبر 2014، وكذلك من أكتوبر 2014 إلى مارس 2015، فضاًل 
عن تقرير رعاية العمال لعام 2015 الذي يغطي الفترة من أبريل إلى 

ديسمبر 2015، وهي متاحة لالطالع العام على العنوان التالي: 
 www.sc.qa/workerswelfare/ar

ومنذ التقرير السابق، فإن قسم رعاية العمال التابعة للجنة العليا 
للمشاريع واإلرث قد زاد عدد موظفيها ومهامها، مما يسمح للفريق 

بتوسيع نطاق عمله واالستجابة على نحو أكثر فعالية الحتياجات 
البرنامج اآلخذ في االتساع. وقد شمل ذلك أيضًا إطالق أنشطة التواصل 

والتوعية المتعددة، والتي يتم تسليط الضوء عليها جميعًا في هذا 
التقرير.

كما يستعرض التقرير التحسينات التي شهدتها عملية التدقيق 
والتي تستند إلى خطة تدقيق تم وضعها حديثًا. ويقدم التقرير آخر 
التطورات بشأن جهود االمتثال ويبّين الدور الكبير الذي تلعبه قسم 

رعاية العمال في جهودنا المتواصلة الساعية إلى تطبيق معايير رعاية 
العمال. ويتضمن التقرير أيضًا لمحة عامة عن النتائج التي توصل إليها 
المراقب الخارجي المستقل )شركة "إمباكت ليميتد"(. ويمكن االطالع 
على اكمل التقرير الصادر عن المراقب الخارجي في أبريل 2017 على 

موقعنا على اإلنترنت. ويقدم هذا التقرير لمحة عامة عن مسائل 
الصحة والسالمة ُتبرز تكثيف جهودنا في هذا الجانب الهام.

وُيختتم التقرير بموجز حول التحديات الرئيسية التي واجهتها اللجنة 
العليا، وخاصة قسم رعاية العمال التابعة لها، خالل الفترة من يناير 

2016 إلى فبراير 2017. وقد تم اإلشارة إلى الحلول الالزمة والدروس 
المستفادة بهدف التحسين المستمر. وأخيرًا، فإن التقرير يتضمن 

الخطوات التي سيجري اتخاذها في عام 2017 وما بعده.

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث

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

نسخة تاريخية مبهرة من بطولة أكس العالم لكرة القدم عام 2022، 
ووضع المخططات والقيام بالعمليات التشغيلية التي تجريها قطر 

كدولة مستضيفة للبطولة، لتساهم بذلك في تسريع عجلة التطور 
وتحقيق األهداف التنموية للدولة، وترك إرث دائم لقطر، والشرق 

األوسط، وآسيا، والعالم أجمع.

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

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

أجواء البطولة بلك أمان، مستمتعين بكرم الضيافة الذي ُتعرف به دولة 
قطر والمنطقة.

قسم رعاية العمال

أنشأت اللجنة العليا في شهر أبريل 2015 وحدة متخصصة لرعاية 
العمال تتبع لمكتب األمين العام. وتطورت الوحدة في وقت الحق 

لتصبح قسمًا، بما يعكس النمو الذي شهده البرنامج. وتتمثل رؤية 
قسم رعاية العمال في أن تكون بطولة أكس العالم لكرة القدم 2022 
بطولة مبهرة، تتبنى أفضل الممارسات المتبعة في مجال تعزيز رفاه 

العمال وتدعم التنمية البشرية واالجتماعية في دولة قطر.

ويعمل في هذا القسم موظفون بدوام اكمل يكّرسون جهودهم 
لضمان التطبيق الفّعال لمعايير رعاية العمال في اكفة مشاريع اللجنة 

العليا. وقد زاد عدد الفريق بين أبريل 2015 وديسمبر 2016 ليصبح 
13 موظفًا بدوام اكمل، من بينهم أربعة مدققين اجتماعيين من 

شركة تدقيق خارجية. وتضم قسم رعاية العمال فريقًا متنوعًا ومتعدد 
اللغات والتخصصات في مجاالت متنوعة، بما في ذلك علم النفس 

الصناعي والتدقيق.

وتشمل مسؤوليات قسم رعاية العمال ما يلي:

• تطوير آليات فعالة لالمتثال لمعايير رعاية العمال وإنفاذها.
•  قيادة وإجراء عمليات التدقيق والتفتيش على المقاولين )بما في 

ذلك إجراء مقابالت مع العمال وزيارات التفتيش على موقع اإلقامة 
والبناء( وإجراء عمليات تقييم فني لمستوى رعاية العمال عند تقديم 

المناقصات الخاصة بمشاريع اللجنة العليا.
•  تنفيذ أنشطة المشاركة والتوعية والتدريب، وإجراء البحوث الالزمة 

لتوجيه السياسات وعملية صنع القرار، والتواصل مع الشراكء 
الداخليين والخارجيين.

مقدمة
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وفيما يلي النطاق الاكمل لمهام قسم رعاية العمال:

االمتثال والتدقيق

• قيادة وإجراء عمليات التفتيش والتدقيق الخاصة برعاية   
   العمال (أماكن سكن العمال ومواقع العمل وممارسات

   العمل والتوظيف)
• إجراء عمليات تقييم فني لمستوى رعاية العمال عند تقديم 

   المناقصات الخاصة بمشاريع اللجنة العليا.
•  إدارة عملية تحسين معايير رعاية العمال

• اإلشراف على تطبيق معايير رعاية العمال وإنفاذها. 

الصحة والسالمة في أماكن سكن العمال

• اإلشراف على المسائل المتعلقة بصحة وسالمة العمال، 
   بما في ذلك عمليات التفتيش

• وضع متطلبات الصحة والسالمة الشاملة المتعلقة 
   برعاية العمال

• إجراء زيارات تفتيشية لمتابعة الظروف الصحية وإجراءات السالمة 
   في أماكن سكن العمال

• تقديم التدريب التعريفي للعمال الجدد على الصحة والسالمة
• إدارة استمرارية األعمال وإدارة المخاطر واألزمات

• تنسيق المسائل المتعلقة بالصحة والسالمة مع ِفرق الصحة 
   والسالمة واألمن والبيئة في المواقع

التواصل والتوعية

• التعاون داخليًا للتواصل مع الجهات الحكومية والسفارات 
   وغيرها.

• إدارة العالقات مع األطراف الخارجیة، بما في ذلك المنظمات   
   غیر الحکومیة والشرکاء.

• تطوير وإدارة أنشطة التواصل والتوعية بشأن رعاية العمال
• القيام بأنشطة التدريب وتحسين المهارات للعاملين 

   والمقاولين.

المعلومات والتقارير

• إدارة تطوير البحوث والتقييمات الخاصة برعاية العمال
• جمع وإدارة المعلومات واألدوات المتعلقة برعاية العمال

• الحفاظ على قواعد بيانات محدثة عن العمال والمقاولين 
   وتفاصيل عملية التدقيق، إلخ.

• إدارة تطوير وتصنيف تقارير رعاية العمال
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معايير رعاية العمال

إن معايير رعاية العمال الخاصة باللجنة العليا للمشاريع واإلرث هي 
عبارة عن مجموعة من القواعد اإلجبارية، والملزمة تعاقديًا، والتي 

تضمن أن تعمل الشراكت العاملة في مشاريع اللجنة العليا وفقًا للقيم 
الخاصة باللجنة العليا. وتحدد المعايير بوضوح متطلبات اللجنة العليا 

فيما يتعلق بالتوظيف والعمالة وظروف المعيشة وظروف العمل للك 
من يعمل في مشاريع اللجنة العليا.

وهذه المعايير متاحة للجمهور على موقع اللجنة العليا اإللكتروني.

أعمال البناء في استاد الوكرة

http://www.sc.qa/ar/opportunities/workers-welfare/workers-welfare-standards
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أبرز اإلنجازات في مسيرة رعاية العمال

يقدم الجدول التالي نظرة عامة على أبرز المراحل التي قطعها قسم 
رعاية العمال خالل فترة التقرير )يناير 2016 – فبراير 2017(.

أبريل
٢٠١٦ 

أبريل
٢٠١٦ 

المشاركة في منتدى 
األمم المتحدة آلسيا حول 

حقوق اإلنسان

تعيين شركة
"إمباكت ليميتد"

 كمراقب خارجي مستقل

مارس
٢٠١٦ 

زيادة أعداد الموظفين 
لدعم فريق االمتثال 

والتدقيق

مارس 
٢٠١٦

إصدار النسخة الثانية من 
معايير رعاية العمال

فبراير 
٢٠١٦

جلسة مشاورات مع 
المنظمات غير الحكومية 
حول معايير رعاية العمال

فبراير
٢٠١٦ 

إطالق منصة التدقيق 
المعلوماتية الخاصة بوحدة 

رعاية العمال (المرحلة األولى)

فبراير
٢٠١٦ 

إصدار تقرير رعاية العمال 
(أبريل-ديسمبر ٢٠١٦)

أبريل
٢٠١٦

وضع خطة االمتثال 
والتدقيق (٢٠١٦)

أبريل
٢٠١٦

جلسة تدريبية 
وتوعوية للمقاولين

يونيو 
٢٠١٦

وضع خطة التواصل والتوعية 
(٢٠١٦-٢٠١٧)

يونيو
٢٠١٦ 

وضع خطة المعلومات 
والتقارير (٢٠١٦-٢٠١٧)

يناير
٢٠١٦ 

تعيين مؤسسة "فيريتيه" 
لتقديم خدمات االستشارات 

والتدريب على تدقيق المسائل 
األخالقية المتعلقة بالتوظيف

يوليو 
٢٠١٦

جلسة تدريبية 
وتوعوية للمقاولين

أغسطس 
٢٠١٦

إطالق أول عملية 
تدقيق فصلي من قبل 

المراقب الخارجي

سبتمبر
٢٠١٦ 

جلسة تدريبية 
وتوعوية للمقاولين

سبتمبر
٢٠١٦ 

جلسة تدريبية من قبل 
"فيريتيه" حول مسائل 

التوظيف األخالقي 
(تدقيق اجتماعي)

نوفمبر
٢٠١٦ 

توقيع مذكرة تفاهم 
بين اللجنة العليا 

واالتحاد الدولي لعمال 
البناء واألخشاب

نوفمبر
٢٠١٦ 

إضافة موارد بشرية 
جديدة لدعم فريق 
االمتثال والتدقيق

فبراير
٢٠١٧ 

إطالق أول حملة تفتيش 
مشتركة بين اللجنة العليا 

واالتحاد الدولي لعمال البناء 
واألخشاب حول الصحة والسالمة

فبراير 
٢٠١٧

إطالق الخط السخن 
لتلقي شاكوى العمال
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أبرز اإلنجازات عام 2016

نظرة عامة على االمتثال والتدقيق 

تلتزم اللجنة العليا بضمان تمتع العمال بماكن صحي وآمن للعيش 
والعمل. وتتم متابعة االمتثال بمعايير رعاية العمال من قبل قسم 
رعاية العمال من خالل زيارات التفتيش المعلنة وغير المعلنة على 

أماكن سكن العمال وعمليات التدقيق على ممارسات التوظيف 
األخالقية.

وخالل السنة األولى من تطبيق معايير العمال، تعاون قسم رعاية 
العمال باالشتراك مع المقاولين على معالجة المسائل األكثر إلحاحًا. 

وفي حين أن بعض المقاولين يتبعون بالفعل ممارسات معقولة، فإن 
البعض اآلخر يحتاج إلى مزيد من االهتمام. ومنذ بداية تطبيق معايير 

رعاية العمال، فقد حدثت تحسينات كبيرة فيما يتعلق بتوفير بيئات 
معيشية صحية، فضاًل عن التحسينات الكبيرة في مستويات االمتثال 

بمعايير رعاية العمال.

وباإلضافة إلى التحسينات الملحوظة التي شهدها البرنامج، فقد 
قام عدد من المقاولين المحليين خالل عام 2016 ببناء مساكن 

للعمال تتماشى مع معايير رعاية العمال. وعالوة على ذلك، يلتزم 
ثالثة مقاولون يعملون في المناطق المحيطة باالستادات بموجب 
تعاقدهم مع اللجنة العليا ببناء مرافق لسكن العمال تتوافق مع 

معايير رعاية العمال وتقع بالقرب من مواقع البناء التي يعملون بها، 
وقد بدأ بعض المقاولين في التنفيذ الفعلي. وبالتالي فإن وجود 
أماكن سكن العمال بجوار مواقع البناء سوف يقلل من وقت تنقل 

العمال ويقّلل أيضًا من التأثير على أوقات الفراغ لديهم.

وتظهر الصور مساكن العمال التي بناها المقاولون وفقًا لمعايير 
رعاية العمال، إلى جانب أمثلة على عملية تحديث المرافق في سكن 

عمال المقاولين التابعين للجنة العليا.

٪٧٨٪٢٢
حاالت عدم االمتثال والمالحظات 

المحددة من قبل المراقب الخارجي 
المستقل التي تمت تسويتها أو 

يتم تسويتها حاليًا المناقِصون الذين أخفقوا ٩
في التقييم

األطراف المتعاقدة األخرى التي 
تم االستغناء عنها

٪٦٩
التدخالت الناجحة

٣
المقاولون المدرجون 
على الالئحة السوداء 

االمتثال واإلنفاذ

االمتثال والتدقيق

شركة "تشالنجر" للمقاوالت

شركة "تشالنجر" للمقاوالت

شركة "إتش بي كي" للمقاوالت
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تم تركيب أجهزة كمبيوتر جديدة في شركة تيسير للخدمات األمنية، واالستفادة من برنامج االتصاالت األفضل التابع لوزارة المواصالت واالتصاالت، من أجل االمتثال لمتطلبات 
معايير رعاية العمال بشأن توفير غرف الكمبيوتر وخدمة "واي فاي".

أماكن سكن العمال المشّيدة خصيصًا لهذا الغرض في موقع استاد البيت
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جميع أماكن سكن العمال طية
ق التغ

طا
ن

جميع مواقع البناء

جميع األطراف المتعاقدة األخرى

جميع المقاولين

من أماكن سكن 
العمال يتم تفتيشها لك 

ثالثة أشهر

طية
سبة التغ

ن

٪١٠٠
من أماكن سكن العمال 
يتم تفتيشها لك ثالثة 
أشهر لمتابعة أحوال 

الصحة والسالمة

٪١٠٠
من مواقع البناء يتم 

تفتيشها لك ثالثة أشهر

٪١٠٠
من المقاولين واألطراف 

المتعاقدة األخرى 
يخضعون لتدقيق لك 

ثالثة أشهر

٪١٠٠
* من مجموع العاملين 

لدى المقاولين واألطراف 
المتعاقدة األخرى 
ستتم مقابلتهم

٪٥

التدقيق 
والتفتيش األولي

طية
ق التغ

طا
ن

المقاولون

األطراف المتعاقدة األخرى

المقاولون

األطراف المتعاقدة األخرى

التفتيش على
 سكن العمال

التفتيش على الصحة 
والسالمة في سكن العمال

التفتيش على معايير رعاية 
العمال في مواقع البناء

التدقيق على أساليب 
التوظيف األخالقي

ش
ق والتفتي

ب التدقي
جوان

التفتيش على 
سكن العمال

متابعة التفتيش 
والتدقيق

التدقيق على أساليب 
التوظيف األخالقي

خطة االمتثال والتدقيق

وضعت اللجنة العليا خطة شاملة وصارمة لالمتثال والتدقيق تمتد 
على مدى 12 شهرًا، سعيًا منها لتحقيق أهدافها، بحيث يتم 

مراجعتها وتحديثها لك ثالثة أشهر مراعاًة للمقاولين الجدد الذين 
ينضمون إلى البرنامج.

وتحدد خطة االمتثال والتدقيق بالتفصيل المنهج الخاص باللجنة 
العليا، كما أنها تشلّك األساس الذي يقوم عليه الجدول السنوي 
للتدقيق والتفتيش. وتحدد الخطة األهداف الفصلية التي يجب 

 تحقيقها بالنسبة لعمليات التدقيق والتفتيش على النحو 
المبين أدناه:

ذ اإلجراءات أعاله من خالل دورة التدقيق والتفتيش. وضمن هذه  ُتنفَّ
الدورة، يتم التدقيق على المقاولين واألطراف المتعاقدة األخرى 

وتفتيشها من قبل قسم رعاية العمال وتقديم تقرير شامل يتضمن 
مستوى االمتثال لديهم. وُيطَلب من المقاولين تقديم خطة تصحيح 
لمعالجة أي بنود غير متوافقة ترد في التقرير. وتختتم الدورة بإجراء 
متابعة تلي عملية التدقيق أو التفتيش للتأكد من تطبيق اإلجراءات 

المدرجة ضمن الخطة التصحيحية. وبمجرد إنهاء المقاول لدورة اكملة، 
يقوم فريق التدقيق والتفتيش مرة أخرى بإجراء تدقيق وتفتيش أولي، 

والبدء بالدورة من جديد.

أكثر من 100 عامل = 5٪ من مجموع العاملين لدى المقاول أو األطراف المتعاقدة األخرى
أقل من 100 عامل = 5 عمال على األقل سيتم مقابلتهم
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الحصول على عنوان موقع سكن العمال التابع للمقاول من قاعدة البيانات الحالية للمقاول 

التحضيرات

إجراء التفتيش

إصدار خطاب إعالن للمقاول قبل ٢٤ ساعة على األقل من الزيارة التفتيشية، إلى جانب الحصول على خارطة طريق أو اإلحداثيات حسب 
نظام تحديد المواقع "جي بي إس"

إجراء الزيارة التفتيشية
مناقشة النتائج مع المقاول أو الطرف اآلخر المتعاقد 

وإصدار تقرير رسمي

التحضيرات

إجراء التدقيق

استخراج أحدث قائمة بالعمال من قاعدة بيانات العمال الحالية، والتي تحتوي على تفاصيل العمال
(بطاقة الهوية، االسم، تاريخ االلتحاق بالعمل لدى المقاول، الخ)

تحديد ٥٪ من العمال واختيار األسماء التي سيتم إجراء المقابالت معها خالل يوم التدقيق

إرسال خطاب للمقاول قبل ٢٤ ساعة على األقل من التاريخ المقرر للتدقيق

إجراء مقابالت مع العمال في 
أماكن إقامتهم أو في مواقع 

البناء وتوثيق ردود العمال ضمن 
استبيان مقابلة العمال

إجراء مقابالت مع اإلدارة التابعة 
للمقاول وإجراء عملية التحقق

مناقشة النتائج مع المقاول 
أو الطرف اآلخر المتعاقد 

وإصدار تقرير رسمي

دورة التدقيق والتفتيش

يبدأ المدقق أو المفتش التابع لقسم رعاية العمال بالتفتيش على 
أماكن سكن العمال أو التدقيق في أساليب التوظيف األخالقي أو 

لكاهما من خالل إرسال طلب رسمي إلى الجهة المعنية من المقاولين 
أو األطراف األخرى المتعاقـدة على أال تقل مدة اإلخطار عن 24 ساعة، 

ويبلغهم فيه عن الوثائق الواجب توفيرها، وكذلك أي من العمال 
سيتم إجراء مقابالت معهم.

عملية التفتيش على سكن العمال

التدقيق على اتباع أساليب التوظيف األخالقية
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موقع سكن العمال

التفتيش على أماكن سكن العمال

٧٢

١١٢
١٩٩

عمليات التدقيق على أساليب التوظيف األخالقية

٤٧

+١,٤٠٠

عملية تفتيش أولي 
على سكن العمال

عملية متابعة التفتيش 
على سكن العمال

عدد ساعات التفتيش

١١٤

٨٧٥

المقاولون واألطراف 
المتعاقدة األخرى

عملية تدقيق أولي ألساليب 
التوظيف األخالقية

العمال الذين تم إجراء 
مقابالت معهم

٪٩

+٢,٢٠٠

نسبة المقابالت من 
مجموع القوى العاملة

عدد ساعات التفتيش

في ختام عملية التفتيش على سكن العمال أو التدقيق على اتباع 
أساليب التوظيف األخالقية، يقوم المدقق أو المفتش التابع لقسم  

رعاية العمال بملء قائمة التحقق المرجعية والتقرير الذي يحدد ما 
إذا اكن المقاول أو الطرف المتعاقد اآلخر ملتزمًا أم ال باكفة اشتراطات 

معايير رعاية العمال.

بعدها وفي حال اكنت هناك أي خروق أو تجاوزات يتم تقديم التقرير 
إلى المقاول أو الطرف المتعاقد اآلخر، الذي سيكون مطالبًا بعد ذلك 
بتقديم خطة تصحيح بشأن اكفة مسائل عدم االلتزام. ويتم إبالغ فريق 

االمتثال بأي مسائل رئيسية يتم تحديدها في إطار التقرير، التخاذ ما 
يلزم من إجراءات فورية.

واستنادًا إلى الخطة والدورة المذكورة أعاله، فقد قام فريق التدقيق 
والتفتيش بإجراء عمليات التدقيق والتفتيش التالية خالل عام 2016:

قائمة التحقق وتقرير التفتيش على سكن العمال

قائمة التحقق وتقرير التفتيش على سكن العمال
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التطبيق الذي يحوي على قاعدة بيانات دقيقة لجميع مواقع سكن العمال قاعدة بيانات سكن العمال

تطبيق يتحكم ويدير بشلك فعال عمليات التدقيق والتفتيش عمليات التدقيق والتفتيش

 تطبيق يتحكم ويدير بفعالية بنود التدخل الفوري و / أو القضايا الرئيسية التي 
يتم تحديدها أثناء التدقيق أو التفتيش

سجل االمتثال واإلنفاذ

 تطبيق يحتوي على قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لجميع المقاولين 
والمتعاقدين اآلخرين

قاعدة بيانات المقاولين

تطبيق يسمح للمقاول بتقديم طلب للحصول على موافقة قسم رعاية العمال 
على مقاول فرعي آخر

اعتماد األطراف المتعاقدة األخرى

تطبيق يحتوي على قاعدة بيانات دقيقة لجميع العمال، بما في ذلك جميع 
المعلومات ذات الصلة بهم والوثائق الخاصة بالتوظيف

قاعدة بيانات العمال

تطبيق يتحكم ويدير على نحو فعال منتديات رعاية العمال منتدى رعاية العمال

 ميزة أتمتة وتوحيد أكثر من 20 تقريرًا مع السماح بتخصيص التقارير على 
النحو المطلوب

لوحات التحكم والتقارير

نظام التدقيق اإللكتروني

في بداية عام 2016، أصدر قسم رعاية العمال التابع للجنة العليا 
النسخة األولى من نظام التدقيق اإللكتروني. وقد تم القيام بأعمال 
واسعة النطاق على مدار عام 2016  بهدف تعزيز وتحديث النظام 

من خالل اإلصدارات الالحقة. ثم بدأت مرحلة التطوير الثانية لنظام 
التدقيق اإللكتروني بعد ذلك بوقت قصير، وسعت إلى مزيد من 

أتمتة وتبسيط إجراءات التدقيق والتفتيش، لتمنح المدققين التابعين 
لقسم رعاية العمال المزيد من الوقت للتركيز أكثر على صحة العمال، 
وسالمتهم، وأمنهم ورفاههم. ويتواصل العمل على تطوير نظام 

التدقيق اإللكتروني، مع توقع أن تبدأ المرحلة الرئيسية الثانية في 
شهر مايو 2017.

وبمجرد االنتهاء من ترقيته، فإن النظام  سيقوم بأتمتة عمليات 
التفتيش والتدقيق األولية ومتابعتها، وإصدار التقارير األسبوعية 

والشهرية، وطلب تقديم الخطط التصحيحية الالزمة. كما أنه سيسمح 
بإجراء القياس الكمي ورصد مستويات امتثال المقاولين واألطراف 

المتعاقدة األخـرى، وأتمتة التزامات المقاولين واألطراف المتعاقدة 
األخرى بتقديم التقارير الشهرية الخاصة. 

وأخيرًا، سيسمح النظام  لقسم رعاية العمال بالحصول على المعلومات 
الدقيقة عن مواقع سكن العمال، والمقاولين، واألطراف المتعاقدة 

األخرى والعمال، وإصدار تقارير بذلك.

كما ستتضمن المنصة بعد ترقيتها الوحدات التالية:
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وكجزء من هذه العملية، فقد تمكن الفريق من تجميع قائمة مرجعية 
مركزية للمقاولين واألطراف المتعاقدة األخرى غير الملتزمة بمعايير 
رعاية العمال، وهذا من شأنه أن يضمن منع المقاولين والمتعاقدين 

اآلخرين غير الملتزمين من المشاركة في أي مشروع من مشاريع اللجنة 
العليا ما لم يلتزموا بتنفيذ خطة التصحيح الالزمة أواًل.

وعلى مدار عام 2016، استمرت أنشطة االمتثال واإلنفاذ في التركيز 
على إجراء تقييمات للعطاءات المقدمة لضمان مالءمة المقاولين 

قبل اختيارهم للعمل في مشاريع اللجنة العليا، وعلى إجراء التدخالت 
الفورية في الحاالت الكبرى من عدم االمتثال.

وقد أجرى الفريق 68 تقييمًا للعطاءات، وتم من بينها استبعاد 22 من 
مقدمي العروض غير المؤهلين بسبب بعض القضايا مثل عدم االلتزام 

بالمعايير المطلوبة لسكن العمال، ووقت التنقل من موقع السكن 
إلى موقع البناء وغيرها من حاالت عدم االمتثال الهامة.

وفيما يتعلق بالتدخالت الفورية، فقد تم تسريح 14 من األطراف 
األخرى المتعاقدة بسبب حاالت عدم االمتثال الحرجة، والتي سمح لواحد 

منها بالعودة للعمل في المشاريع بعد تصحيح حاالت عدم االمتثال. 
كما أبلغ الفريق أيضًا وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية 

عن بعض المسائل األخرى مثل االستخدام غير القانوني لتأشيرات 
العمل، وعدم دفع الرواتب من خالل نظام حماية األجور، وساعات 

العمل المفرطة، ومعايير السكن السيئة.

١٢٣

٤
المتابعة مع المقاولين الرئيسييناالمتثال واإلنفاذالتدقيق والتفتيش

*المسائل الرئيسية التي تم تحديدها *

المقاولون

األطراف المتعاقدة األخرى

طية
ق التغ

طا
ن

ش
ق والتفتي

ت التدقي
مجاال

التفتيش على سكن العمال

التفتيش على الصحة والسالمة في سكن العمال

التفتيش على رعاية العمال في مواقع البناء

التدقيق على أساليب التوظيف األخالقية (نسخة 
مختصرة، مع إجراء تدقيق اكمل في الدورة التالية 

إذا اكن مستوى االمتثال لدى المقاول أو 
المتعاقدين اآلخرين أدنى من ٧٥٪)

* تشمل المسائل الرئيسية، على سبيل المثال ال الحصر، االحتفاظ بجوازات السفر، والتأخير 
أو عدم دفع الرواتب أو العمال الذين ال يملكون بطاقات صحية أو رخص إقامة.

إجراءات االمتثال واإلنفاذ

نظرة عامة على االمتثال واإلنفاذ

لقد تم دمج االمتثال واإلنفاذ ضمن قسم رعاية العمال من أجل التحكم 
بفعالية بحاالت عدم االمتثال وإدارتها، وكذلك لتقديم الدعم الالزم 
لمسؤولي رعاية العمال. ويرأس فريق االمتثال واإلنفاذ مدير يتولى 

مسؤولية اإلشراف على االمتثال بمعايير رعاية العمال في اكفة 
مشاريع اللجنة العليا، كما يعمل مع المقاولين واألطراف المتعاقدة 

األخرى لرصد أي حاالت لعدم االلتزام والتعامل معها من خالل أنشطة 
التدقيق والتفتيش.

ويعمل فريق االمتثال أيضًا على تعريف العاملين والمقاولين بإجراءات 
االمتثال واإلنفاذ، وُيحافظ  على قائمة لمراقبة عدم االمتثال، وإدارة 

وحل المسائل الرئيسية التي تصل إليه  من خالل عملية االمتثال 
واإلنفاذ المبينة أدناه. كما يتولى الفريق أيضًا إدارة آليات التظلم 

وُيسهم في بناء قدرات المقاولين من خالل منتديات رعاية العمال، 
وبرامج التدريب التي يجري خاللها تدريب المقاولين على معايير رعاية 

العمال بشلك دوري. 

إجراءات االمتثال واإلنفاذ

تبدأ عملية االمتثال واإلنفاذ ضمن فريق التدقيق والتفتيش، عندما 
يقوم أحد المدققين أو المفتشين بتحديد القضايا الرئيسية أثناء 

التدقيق أو التفتيش، وإخطار مدير االمتثال واإلنفاذ بها، ليقوم هذا 
األخير بتحديد اإلجراءات الواجب اتخاذها والتاريخ المتوقع لإلنجاز وإبالغ 

مسؤول رعاية العمال لدى المقاول بذلك، ومن ثم يقوم مدير االمتثال 
واإلنفاذ بالمتابعة مع المقاول أو األطراف المتعاقدة األخرى، والتي 

من المفروض بها أن تبلغ مدير االمتثال واإلنفاذ عند االنتهاء من اتخاذ 
اإلجراءات المطلوبة. و يتولى مدير االمتثال واإلنفاذ مسؤولية التحقق 

من اإلجراءات المتخذة وإغالق المسألة قيد النظر.
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التحسينات التي تمت الوضع األولي/عدم االمتثال الفئة المقاول

•  تم في نوفمبر 2016، نقل العمال في مشاريع اللجنة 
العليا إلى أماكن سكن متوافقة مع معايير رعاية العمال 

داخل مدينة العمال.
•  تم حل 85٪ من حاالت عدم االمتثال و68٪ من 

المالحظات، بحسب ما ورد في تقارير المراقب الخارجي 
المستقل خالل تدقيق المتابعة في يناير 2017.

•  تبلغ نسبة االمتثال بمعايير اللجنة العليا حاليًا ٪87، 
استنادًا إلى التدقيق على مسائل التوظيف األخالقي 

الذي أجري في فبراير 2017، و84٪ استنادًا إلى التفتيش 
على سكن العمال الذي تم في ديسمبر 2016.

•  اكنت نسبة امتثالهم 68٪ و 63٪ في مايو 2016 
بالنسبة لعمليات التفتيش على سكن العمال والتدقيق 

على مسائل التوظيف األخالقي، على التوالي.
•  تم تحديد حاالت عدم امتثال هامة من خالل عمليات 
التدقيق والتفتيش التي تمت من قبل اللجنة العليا 

والمراقب الخارجي المستقل في أغسطس 2016.

األولى بيجون للهندسة

•   تم حل 22٪ من حاالت عدم االمتثال و 33٪ من 
المالحظات، كما أفادت التقارير الصادرة عن المراقب 

الخارجي المستقل خالل تدقيق المتابعة في يناير 2017
•  قامت الشركة بتسهيل عمليات التدقيق والتفتيش التي 
تقوم بها اللجنة العليا والمراقب الخارجي المستقل على 
الرغم من تسريحهم في ديسمبر 2016 بعد االنتهاء من 
نطاق عملهم، مما يدل على االلتزام بالتحسين المستمر.

•  تبلغ نسبة االمتثال بمعايير اللجنة العليا حاليا ٪68، 
استنادًا إلى التدقيق على مسائل التوظيف األخالقي 

الذي أجري في سبتمبر 2016.

•  تم تحديد حاالت عدم امتثال هامة من خالل عمليات 
التدقيق والتفتيش التي تمت من قبل اللجنة العليا 

والمراقب الخارجي المستقل في أغسطس 2016.
•  تم إرسال خطاب إلى وزارة التنمية اإلدارية والعمل 

والشؤون االجتماعية في نوفمبر 2016 بشأن تشغيل 
عمال على تأشيرات رجال األعمال وساعات العمل المفرطة 

دون أيام راحة.

الثانية تناريفا للتجارة والمقاوالت

المقاولون الموضوعون قيد النظر

يسلط الجدول أدناه الضوء على اثنين من المقاولين والخطوات التي 
اتبعوها بخصوص االمتثال، من حيث التحسين المستمر في ما يتعلق 

بمعايير رعاية العمال: 
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آليات التظلم

منتديات رعاية العمال
إن منتدى رعاية العمال هو المنتدى الذي يمكن فيه للعمال طرح 

المسائل التي تثير قلقهم بشأن أي قضية عن طريق ممثليهم دون 
أي توجس. وحتى تاريخه، فإن هناك 16 منتدًى لرعاية العمال تتبع لـ 
13 من المقاولين الرئيسيين ومواقع سكن العمال لدى للمقاولين، 

إضافة إلى 17 منتدًى لرعاية العمال تم إنشاؤها من قبل األطراف 
المتعاقدة األخرى.

وُتعقد اجتماعات منتدى رعاية العمال على أساس شهري، وعادًة ما 
تتناول معالجة الشاكوى ضمن الفئات التالية:

1. مواقع سكن العمال
2.  ظروف العمل في مواقع البناء

3.  الطعام
4. الصحة والسالمة

5. الرواتب والمدفوعات
6. األنشطة االجتماعية

وعادًة ما یحضر ممثلون عن قسم رعاية العمال خالل منتديات رعاية 
العمال من أجل ضمان فعالیتھا وكذلك لمشارکة تفاصیل االجتماعات 

مع فریق االمتثال واإلنفاذ التخاذ اإلجراءات الالزمة.

وفي محاولة إضافية لتحسين الجودة وتواتر المعلومات في ما يتعلق 
بمعالجة مظالم العمال التي تتم إثارتها خالل اجتماعات منتدى العمال، 

فقد اشترك قسم رعاية العمال مع وحدة قطر للتوجيه السلوكي، 
والتي تم إطالقها مؤخرًا من قبل اللجنة العليا، إلجراء تجربة سلوكية 
بالنسبة لبعض منتديات رعاية العمال المختارة. وقد تم إنشاء وحدة 

قطر للتوجيه السلوكي في اللجنة العليا من أجل االستفادة من 
االقتصاد السلوكي وعلم النفس باستخدام أدوات السياسة التطبيقية 

منخفضة التلكفة. حيث سيبدأ عملهم على منتديات محددة لرعاية 
العمال، ومن ثم سیتم تطبیقھا علی مجموعة أوسع من ممثلي 

العمال علی أساس معدل النجاح والدروس المستفادة.

وقد أكملت شركة جلفار المسند، ومجموعة ساليني إمبريجيلو 
وسيموالي، وهو فريق المشروع المشترك المسؤول عن أعمال البناء 
الرئيسية في استاد البيت، ستة من منتديات رعاية العمال، وتطورت 

إلى منتدى ناضج في غضون فترة قصيرة من الزمن. وقد تم حل 
98٪ من جميع القضايا التي أثيرت في هذه االجتماعات من خالل 

اتخاذ اإلجراءات االستباقية والمتابعة من جانب مسؤول رعاية العمال، 
ومسؤول رعاية العمال في المشاريع، الذين يتولون تنسيق وإقامة 

هذه االجتماعات.

وتتعلق القضايا التي أثيرت بجودة األغذية وتنوعها، والمرافق في 
أماكن السكن ومواقع البناء، ومرافق غسيل المالبس، فضاًل عن ترتيبات 

النقل إلى األسواق القريبة ومرافق الترفيه. وباإلضافة إلى ذلك، فإنه 
يتم تشجيع ممثلي العمال الذين يحضرون هذه االجتماعات على القيام 

بدور قيادي عندما يتعلق األمر بتطوير الفعاليات والبرامج للعمال 
الذين يمثلونهم.

ونظرًا للنتائج اإليجابية التي حققتها التجربة المشتركة بين شركة جلفار 
المسند، ومجموعة ساليني إمبريجيلو وسيموالي خالل اجتماعات 

منتدى رعاية العمال، فقد وافقت وحدة قطر للتوجيه السلوكي علی 
تنفیذ مبادرات من شأنھا زیادة فعالیة المنتدیات.

وشملت إحدى تلك المبادرات توزيع دفاتر مالحظات مصممة خصيصًا 
لهذا الغرض على مجموعة مختارة من ممثلي العمال من أجل تيسير 

مهمتهم المتمثلة في رصد الشاكوى واإلبالغ عنها خالل اجتماعات 
المنتدى. وأدى ذلك إلى زيادة بنسبة 31٪ في عدد الشاكوى المبلغ 

عنها في مجموعة التجربة مقارنة مع المجموعة العادية. ويجري حاليًا 
تعميم التجربة على المجموعة الاكملة من ممثلي العمال.

وعالوة على ذلك، سيعقد هذا المشروع المشترك لشركة جلفار 
المسند منتدى رعاية العمال في مارس 2017 لمناقشة قضايا محددة 

تتعلق برعاية العمال في مواقع البناء.

الخط الساخن لتلقي الشاكوى
تسعى اللجنة العليا باستمرار إلى تحسين برنامجها من خالل تعزيز 

األنشطة القائمة، وتحديد الفرص المتاحة لتقديم آليات إضافية 
للتعامل مع تظلمات العمال. واستنادًا إلى أفضل الممارسات، تتمثل 

إحدى الفرص التي تم تحديدها في إنشاء خط ساخن مخصص للتظلم، 
يسمح للعمال بالتعبير عن همومهم أو شاكويهم أو قضاياهم فيما 

يتعلق بمنافعهم وحقوقهم في أماكن إقامتهم أو في مواقع البناء 
أو بشأن إجراءات التوظيف.

وقد تم تحديد مزود عالمي لخدمة الخط الساخن بعد إجراء تحليل 
متعمق للسوق. وتم إطالق الخط الساخن والموقع اإللكتروني المرتبط 
به في وقت سابق من هذا العام. ويدعم الخط الساخن لغات متعددة 

)العربية واإلنجليزية والهندية والمالوية والتاجالو  واألوردو(، ويعمل 
على مدار الساعة طوال أيام األسبوع، ويوفر للعمال طريقة سرية 

لرفع المظالم أو تقديم اآلراء أو المقترحات مباشرة إلى اللجنة العليا. 
أو يمكن للعمال زيارة الموقع اإللكتروني لتسجيل الشكوى أو القضية 

التي لديهم.

يتم تلقي جميع المظالم من قبل أعضاء قسم رعاية العمال، تبعًا 
لطبيعة الشكوى المثارة، ويتم التعامل معها بأكبر قدر ممكن من 

الفعالية.ويمكن للعمال متابعة حالة التظلم حتى الوصول إلى قرار أو 
حل يكون مرضيًا لهم.

ويتوقع قسم رعاية العمال أن ُيستخدم الخط الساخن للتظلم بشلك 
كبير من قبل العمال على مدار العام. وسيتم إجراء تقييم لألثر في 

الجزء األخير من عام 2017 لتقییم فعالیة هذه األداة وتحدید المجاالت 
 الرئیسیة للتحسین بالنسبة للجنة اللعيا، استنادًا إلی شکاوى 

العمال وقضایاھم.
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التدريب

تدريب المقاولين واألطراف المتعاقدة األخرى 
ومسؤولي رعاية العمال

المقاولون واألطراف المتعاقدة األخرى ١٠٠+
ومسؤولو رعاية العمال الذين تم تدريبهم

التدريب على التدقيق على أساليب 
التوظيف األخالقية من قبل مؤسسة 

Verité "فيريتيه"

٥ مدققين من قسم رعاية العمال التابعمقاولين وتم تدريب ١٠

Verité "للجنة العليا على التدقيق االجتماعي من قبل مؤسسة "فيريتيه

بناء قدرات المقاولين

في عام 2016، قام قسم رعاية العمال بتنفيذ عدد من دورات 
التدريب والتوعية للمقاولين بهدف تحسين إدراكهم وتطبيقهم 

لمعايير رعاية العمال.

•  خالل الفترة من يناير 2016 إلى فبراير 2017، أجرى قسم رعاية 
العمال ثالث جلسات توعوية للمقاولين، حضرها أكثر من 100 من 
العاملين لدى المقاولين واألطراف المتعاقدة األخرى، بمن فيهم 

ممثلو مسؤولي رعاية العمال.
•   في سبتمبر 2016، استفاد قسم رعاية العمال من الخدمات التي 
تقدمها مؤسسة "فيريتيه" Verité لتدريب المدققين الرئيسيين 

 )التدقيق االجتماعي( لموظفيه ولعدد من المقاولين المختارين.
ومؤسسة "فيريتيه" Verité هي منظمة متخصصة في تقييم 

االمتثال االجتماعي وتحسين ظروف العمل. وقد حضر الدورة 
التدريبية ممثلون عن مسؤولي رعاية العمال التابعين لعشرة 

مقاولين، إلى جانب خمسة من أفراد قسم رعاية العمال.
•  عقدت ثالثة منتديات لرعاية العمال ضمن البرنامج بشلك عام 

لمناقشة الموضوعات الرئيسية مثل منتديات رعاية العمال، 
ومتطلبات التقارير الشهرية وخطط التصحيح. وقد حضر المنتديات 

غالبية مسؤولي رعاية العمال في المشاريع ومسؤولو رعاية العمال 
التابعين للمقاولين الرئيسيين في مواقع مشاريع اللجنة العليا.

أبرز اإلنجازات خالل عام 2016

جلسات التوعية للمقاولين حول معايير رعاية العمال
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المالحظات حاالت عدم االمتثال

)٪53( 39 )٪48( 77 تمت معالجتها
)٪19( 14 )٪33( 54 تم إحراز تقدم
)٪25( 19 )٪17( 27 التزال مفتوحة

)٪3( 2 )٪2( 3 لم يتم التحقق منها
74 161 المجموع

المراقب الخارجي المستقل

عينت اللجنة العليا شركة "إمباكت ليميتد" في أبريل 2016 كمراقب 
خارجي مستقل إلنجاز المستوى الثالث من نظام التدقيق المكون من 

أربعة مستويات. حيث يشمل نطاق عمل شركة "إمباكت" ما يلي:

• تدقيق عمل اللجنة العليا والمقاولين
• تقديم ضمان عالي المستوى

• تحديد فرص التحسين المستمر
• إجراء المراجعة والتقييم على نحو ربع سنوي

• نشر تقرير سنوي للعموم

وقد أكملت شركة "إمباكت" عمليات التدقيق والتفتيش لفصلين 
سنويين )أغسطس ونوفمبر 2016( على عينة تمثل المقاولين 

اختارتها "إمباكت"، وتشمل جميع مستويات المقاولين العاملين في 
مشاريع اللجنة العليا. وتم إجراء جولة من عمليات التدقيق والتفتيش 

في يناير 2017، وظهرت نتائجها في تقرير االمتثال الخارجي السنوي 
 لشركة "إمباكت"، والذي يمكن تحميله عبر الموقع اإللكتروني

www.sc.qa/workerswelfare/ar

وأكدت "إمباكت" أن اللجنة العليا قد أحرزت تقدما كبيرًا منذ بدء 
تطبيق معايير رعاية العمال، بما في ذلك اإلنجازات الرئيسية التالية:

•  مراقبة االمتثال من جهة مستقلة
• توقيع مذكرة تفاهم مع االتحاد الدولي لعمال البناء واألخشاب

• الشفافية في اإلبالغ العام

وقد وجدت "إمباكت" أيضًا أن المقاولين والشراكت المتعاقدة الذين 
خضعوا لتدقيق المتابعة في يناير 2017 قد حققوا "تقدمًا كبيرًا" 

في تحقيق االمتثال لمعايير رعاية العمال. وبوجه عام، فقد حّل هؤالء 
المقاولون والشراكت المتعاقدة األخرى، أو أحرزوا تقدما في ٪81 
من حاالت عدم االمتثال و 72٪ من المالحظات المسجلة عليهم. 

والمالحظات هي البنود التي ال تعتبر حاالت عدم امتثال، ولكنها قد 
تصبح، إذا لم يتم تخفيفها، حاالت عدم امتثال فى المستقبل. وقد تم 
التدقيق على هؤالء المقاولين والشراكت المتعاقدة مبدئيًا من قبل 

"إمباكت" في أغسطس 2016.

العاملون في استاد خليفة الدولي

ملخص بالحاالت التي تم إغالقها/تحسينها بوجه عام
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وصف المقاول النسبة المئوية من 
المالحظات التي تم 

إقفالها

النسبة المئوية من 
حاالت عدم االمتثال التي 

تم إقفالها

المقاول

شركة دولية مقرها في أوروبا ويبلغ عدد العاملين فيها حول العالم أقل من 
20,000

٪56 ٪36 مقاول رئيسي

شركة دولية مقرها في آسيا ويبلغ عدد العاملين فيها حول العالم أكثر من 
15,000

٪50 ٪64 مقاول من المستوى 1

شركة يقع مقرها وتعمل في دولة قطر ويبلغ عدد العاملين فيها أقل من 
2,000

٪68 ٪85 مقاول من المستوى 1

شركة يقع مقرها وتعمل في دولة قطر ويبلغ عدد العاملين فيها أقل من 
1,000

٪46 ٪43 مقاول من المستوى 1

شركة قوى عاملة يقع مقرها وتعمل في دولة قطر ٪33 ٪22 مقاول من المستوى 2

األقسام الفرعية المبادرة الرئيسية الرقم 

دعم المقاولين في تحسين فعالية إجراءات العناية الواجبة لديهم تحسین فعالیة الجھود المبذولة لتحقیق التوافق مع 
معايير رعاية العمال

1
تشجيع المقاولين على الكشف عن التحديات التي تواجههم بشفافية 

بناء قدرات المقاولين على تطوير وتنفيذ التحسينات في عملياتهم الخاصة
التأكد من أن المقاولين، وليس العمال، هم من يدفعون رسوم التوظيف

إيصال أصوات العمال إحداث تغيير سلوكي في العالقات بين المدير والعامل 2
بناء المهارات القيادية

التأكد من أن المقاولين يستخدمون أنظمة فعالة لتمثيل العمال )منتدى 
رعاية العمال( وآليات التظلم

المشاركة واإلسهام في اإلجراءات المشتركة مع بقية الشراكء لتحفيز 
التحسينات في معالجة القضايا المتعلقة بالنظام

التعاون من أجل تواصل وتأثير أكبر 3

ملخص بالحاالت التي تم إقفالها/تحسينها لدى المقاولين أو الشراكت المتعاقدة  

تظهر نتائج المراقبة الخارجية المستقلة التي أجرتها شركة "إمباكت" 
وجود نسب امتثال إيجابية بمعايير رعاية العمال بالنسبة لمواقع 

السكن والبناء. واكن معظم المقاولين ملتزمين بعقود واكالت 
التوظيف واستبدال العقود واحتفاظ العمال بجوازات سفرهم.

ومع ذلك، فقد اكنت هناك بعض القضايا الرئيسية التي تتطلب 
االهتمام المستمر من جانب اللجنة العليا، والتي تم توضيحها أدناه، 

بحسب ترتيب أولويات "إمباكت".

• رسوم التوظيف
• الوثائق الشخصية

• التدريب التعريفي والتوجيهي
• العقود واإلدارة

• ساعات العمل واألجور وأوقات الراحة واإلجازات
• ظروف العمل )الصحة والسالمة(

• السكن والغذاء
• عالج العمال

• تمثيل العمال
• آليات التظلم

• اإلجراءات التأديبية

ومن أجل معالجة القضايا الرئيسية المذكورة أعاله، فقد أوصت شركة 
"إمباكت" بأن تتبع اللجنة العليا خارطة طريق مدتها ثالث سنوات، 

وهي ملخصة في الجدول التالي. ويمكن االطالع على مزيد من 
التفاصيل حول تقرير االمتثال الخارجي السنوي لشركة "إمباكت" على 

موقعي لك من شركة "إمباكت" واللجنة العليا للمشاريع واإلرث.

https://impacttlimited.com/
http://www.sc.qa/ar/opportunities/workers-welfare
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التفتيش على رعاية العمال في مواقع البناء

١٥
زيارة لمواقع البناء

زيارة للتفتيش على رعاية 
العمال في مواقع البناء

ساعات التفتيش ١٢٨
+١,٠٠٠

الصحة والسالمة

أبرز اإلنجازات عام 2016

نظرة عامة على الصحة والسالمة 

ضمن إطار "العمل بأمان، الستضافة بطولة مبهرة" الخاص باللجنة 
العليا، فإن رؤية ورسالة الصحة والسالمة تركز على ضمان ثقافة 

مستدامة للصحة والسالمة والرعاية في اكمل البرنامج. فالحوادث 
عقبات غير مقبولة أمام تحقيق أهدافنا االستراتيجية، والجهوزية 

التشغيلية، والمعنويات والموارد، وبالتالي فإنه يتم العمل على 
الوقاية منها بفعالية. وعلى لك مستوى داخل اللجنة العليا، فإن صّناع 
القرار يستخدمون أساليب إدارة المخاطر من أجل السيطرة الفعالة على 

المخاطر غير المقبولة على صحة جميع العمال وسالمتهم ورفاههم.

يلتزم لك فرد مشارك في مشاريع اللجنة العليا، بما في ذلك جميع 
شراكئنا، باتباع أعلى معايير الصحة والسالمة. حيث أن صحة وسالمة 
ورعاية عمالنا لها تأثير مباشر على ازدهار اللجنة العليا ودولة قطر، 

وبالتالي فإنه من واجب اللجنة العليا إنفاذ معايير رعاية العمال وتعزيز 
أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة.

وقد بدأ قسم رعاية العمال وظيفته في مجال الرعاية في مواقع 
البناء في النصف الثاني من عـام 2016، وتم تعيين مدير أول لرعاية 

العمال وصحتهم وسالمتهم في شهر أكتوبر. حيث يعتبر المدير 
األول مسؤواًل عن إدارة جميع جوانب الصحة والسالمة داخل قسم رعاية 
العمال، بما في ذلك رعاية العمال في مواقع البناء والصحة والسالمة 

في أماكن السكن، وهو يعمل بشلك وثيق مع مندوبي الصحة 
والسالمة من المكتب الفني للمشاريع في اللجنة العليا، وكذلك فرق 
الصحة والسالمة واألمن والبيئة ضمن اللجنة العليا لحل المسائل ذات 

الصلة ولوضع المبادرات على اكمل نطاق البرنامج.

وتشمل بعض اإلنجازات الرئيسية خالل هذه الدورة المشمولة بالتقرير 
ما يلي:

•  وضع خط األساس لعمليات التفتيش على تطبيق معايير رعاية 
العمال التي أجريت في جميع مواقع البناء التابعة للجنة العليا.

•  إجراء عمليات تفتيش في مجال الصحة والسالمة في أماكن سكن 
العمال، مع التركيز بشلك أكبر على السكن الذي قد يشلك خطرًا أكبر 

بسبب حجمه أو عدد العمال المتواجدين فيه.
•  توقيع مذكرة تفاهم مع االتحاد الدولي لعمال البناء واألخشاب 

وإطالق الجولة األولى من عمليات التفتيش المشتركة.

ومن اإلنجازات الرئيسية األخرى التي تحققت منذ إنشاء وظيفة الصحة 
والسالمة الخاصة بقسم رعاية العمال هو تطوير إجراءات التحقيق في 
الحوادث على اكمل نطاق عمل اللجنة العليا. حيث تضع هذه اإلجراءات 
منهجية فعالة ومنتظمة لإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها وإعداد 

التقارير عنها في جميع مشاريع اللجنة العليا. وقد تم اختبار إجراءات 
التحقيق في الحوادث الميدانية وتبين أنها ناجحة. ويجري حاليًا العمل 

على تطوير برنامج تدريبي معتمد على إجراءات التحقيق في الحوادث 
ومن المتوقع أن يصبح جاهزًا في غضون األشهر المقبلة.

بعض الحقائق واألرقام حول الصحة والسالمة
 

يستخدم فريق الصحة والسالمة والبيئة التابع للمكتب الفني 
للمشاريع نظامًا مخصصًا على شبكة اإلنترنت لإلبالغ عن حوادث 

الصحة والسالمة في الموقع، وفقًا للمتطلبات القانونية لإلبالغ 
عن حوادث الصحة والسالمة والبيئة في قطر. وهذا النظام، الذي 

يستند إلى لوائح اإلبالغ عن اإلصابات واألمراض والحوادث الخطرة في 
المملكة المتحدة، يضمن أن تكون اللجنة العليا قادرة على تسجيل 

جميع الحوادث والتحقيق فيها وتوثيقها من خالل تقارير الحوادث أو 
نماذج إغالق القضية. وتظهر الصفحة التالية اإلحصائيات العامة التي 
تم تسجيلها من قبل النظام، والتي تعتبر دقيقة حتى نهاية  فبراير 

.2017
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ساعة عمل منفذةوفيات مرتبطة بالعملاستادات قيد اإلنشاءعامل

٥٣مليون١٢,٣٦٧٨٢
أكثر من أكثر من

البيانات هي كما في نهاية فبراير 2017. "المواقع" في هذا الرسم البياني تشير إلى مواقع االستادات - تغطي عمليات التفتيش على الصحة والسالمة التابعة لقسم 
رعاية العمال أكثر من 15 مجموعة من أعمال البناء المختلفة، وفقًا لعدد العقود القائمة مع اللجنة العليا.

وخالل الفترة نفسها، قام فريق الصحة والسالمة والبيئة أيضًا باإلبالغ 
عن إحصاءات إيجابية منها:

• اكن معدل تكرار الحوادث خالل فترة التقرير )0.04(.
•  تسعة حوادث قابلة لإلبالغ وفق لوائح اإلبالغ عن اإلصابات واألمراض 

والحوادث الخطرة في المملكة المتحدة.
• 21 جولة قام بها الطاقم اإلداري.

• تم تحديد 788 من الممارسات الجيدة أو الفضلى.
•  تم إصدار أكثر من 547 من جوائز السالمة للعمال كجزء من مبادرة 

الماكفآت والتقدير الخاصة باللجنة العليا.
•  ثالثة فعاليات ليوم السالمة )بتشجيع من اللجنة العليا( في مواقع 

استاد البيت، واستاد خليفة الدولي، واستاد الريان.

وكجزء من نظام التفتيش الشامل على الصحة والسالمة، يقوم فريق 
الصحة والسالمة والبيئة التابع للمكتب الفني للمشاريع بإجراء عمليات 
التفتيش العامة والمحددة على جوانب الصحة والسالمة على أساس 
مقرر أو غير معلن. وباإلضافة إلى ذلك، يقوم فريق الصحة والسالمة 

الخاص برعاية العمال بإجراء عمليات التفتيش المخططة وغير المخططة 
لتفقد معايير رعاية العمال في مواقع البناء والصحة والسالمة في 

أماكن سكن العمال، وذلك باستخدام قائمة مراجعة شاملة ومخصصة 
تم تطويرها كجزء من اإلصدارالثاني من معايير رعاية العمال. وحتى 28 

فبراير 2017:

تقديم إرشادات و توجيهات الصحة والسالمة

•  تم إجراء 586 زيارة معلنة وغير معلنة لتفقد السالمة في المواقع.
 •  تم إجراء 136 عملية تفتيش على جوانب رعاية العمال في 

مواقع البناء.
•  تم إجراء 197 عملية تفتيش على أماكن سكن العمال.

ويتم خالل عمليات التفتيش على تطبيق معايير رعاية العمال في 
مواقع البناء فحص مياه الشرب والمرافق الصحية ومناطق تناول 

الطعام، والمرافق الطبية. وتشمل عمليات التفتيش على الصحة 
والسالمة في سكن العمال تفقد أنظمة ومعدات ماكفحة الحريق، 

والبنية التحتية، والرعاية الطبية، والنقل، وإدارة حركة المرور  واألمن.
تعتبر عمليات التفتيش على الصحة والسالمة نهجًا رائدًا لمنع 

الحوادث. وبالتالي فهي تشلك جزءًا ال يتجزأ من ثقافة الصحة والسالمة 
المستدامة لدى اللجنة العليا.

وباإلضافة إلى ذلك، فقد اكن من بين اإلنجازات الرئيسية األخرى للجنة 
العليا  الحصول على الجائزة الذهبية للصحة والسالمة من الجمعية 

الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث )روسبا(، وهي جائزة غير 
تنافسية تمنح على أساس األداء المهني الفردي للمؤسسة على 

صعيد الصحة والسالمة.



27

اإلبالغ عن حوادث الصحة والسالمة

الوفيات المرتبطة بالعمل

حادثة وفاة في استاد الوكرة

في 22 أكتوبر 2016، وقعت حادثة مميتة شملت عاماًل من نيبال 
يبلغ من العمر 29 عامًا في موقع مشروع استاد الوكرة. وبعد وقوع 

الحادث مباشرة، تم تشكيل فريق مشترك للتحقيق في الحادث، 
بقيادة المقاول الرئيسي، وهو التحالف المشترك بين شركة مدماك، 

وشركة PORR Qatar ، وشركة Six Construct Qatar Ltd. وقد تم 
االنتهاء من التحقيق في 29 أكتوبر 2016، وتم إصدار التقرير الرسمي 

عن الحادث من قبل التحالف المشترك إلى اللجنة العليا. حيث تضمن 
التقرير نتائج التحقيق واإلجراءات المقترحة التي ينبغي اتخاذها لمنع 

تكرار مثل هذا الحادث.

وقد خلص التقرير إلى أن العامل المتوفى قد تعرض للصدم من قبل 
صهريج لنقل المياه ليفارق الحياة على الفور من جراء تعرضه إلصابات 
شديدة فى الرأس. وتم على الفور تفعيل إجراءات االستجابة للطوارئ 

وبروتوكوالت اإلبالغ عن الحوادث، كما تم تعليق جميع األنشطة 
في الموقع. وتم عقد اجتماع في صباح يوم الحادث لتنفيذ إجراءات 

التحقيق في حاالت الطوارئ. وكجزء من عملية التحقيق المكونة من 
أربعة مستويات، فقد تم تشكيل فريق التحقيق المكون من مندوب 

عن التحالف المشترك، واستشاري اإلشراف على البناء، إلى جانب مدير 
المشروع وممثل عن اللجنة العليا. حيث اكن وجود التمثيل من جميع 

المستويات األربعة ضروريًا لضمان أن تكون عملية التحقيق واضحة 
وفعالة.

وأثناء التحقيق، تبين أن العامل المتوفى اكن على األرجح جالسًا أمام 
جهة الراكب من ناقلة المياه ويستخدم هاتفه المحمول عندما صدمته 

المركبة. ووفقًا لعدة مقابالت مع الشهود، فإن السائق لم يكن 
يعلم بوجود العامل المتوفى بالقرب من المركبة، وذلك نتيجة لوجود 

العديد من النقاط العمياء المرتبطة بصهاريج المياه الكبيرة.

كما حدد التقرير عددًا من الثغرات في مجالي الصحة والسالمة، وهي 
في المقام األول استخدام الهاتف المحمول غير المصرح به، ووجود 

الحد األدنى من التدريب واإلشراف. وباإلضافة إلى ذلك، فقد تم 
تحديد ثغرات كبيرة في السياسات واإلجراءات، مثل عدم وجود سياسة 

صارمة بشأن استخدام الهاتف المحمول ، وبيان طريقة مفصلة لتقييم 
المخاطر بالنسبة ألنشطة التخزين. ونتيجة لذلك، فقد أدخلت اللجنة 

العليا على الفور عددًا من إجراءات الرقابة، بما في ذلك:

 •  تنفيذ أكثر صرامة لقواعد استخدام الهاتف المحمول في 
مواقع البناء.

•  تثقيف العمال حول النقاط العمياء للمركبات ومخاطر استخدام 
المناطق المظللة حول المعدات أكماكن للراحة.

•  زيادة وتيرة فحص كفاءة السائقين.
• تطبيق الخط الساخن حول أمور الصحة والسالمة.

حادثة وفاة في موقع استاد خليفة
 

بتاريخ 19 يناير 2017 في استاد خليفة الدولي، اكن فني بريطاني 
يبلغ من العمر 40 عامًا متخصص في الدخول إلى المواقع باستخدام 

الحبال يعمل على تركيب نظام يشبه الممر الضيق في سقف الملعب، 
محمول بواسطة رافعة، حين هبط أحد طرفي الجسر الضيق، وأصبح 

معلقًا بشلك عمودي. وعندما هبطت المنصة، علق الحبل الذي 
يمسك الفني، وأصبح مثقاًل ثم تمزق، مما تسبب في سقوطه من 

ارتفاع 39 مترًا. وقدمت الممرضة في المشروع العالج الطبي العاجل 
في ماكن الحادث وُنقل المصاب على الفور إلى مستشفى قريب لكنه 

فارق الحياة نتيجة تعرضه إلصابات متعددة في الصدر والرأس بسبب 
سقوطه من ماكن مرتفع.

وتم إنشاء فريق مشترك للتحقيق في الحادث تحت قيادة المقاول 
 Six الرئيسي، وهو التحالف المشترك بين شركتي  مدماك و

Construct ، وتم االنتهاء من التحقيق في 29 يناير 2017. وقد 
ضم فريق التحقيق مندوبين عن التحالف المشترك، واستشاري 

اإلشراف على أعمال البناء، إلى جانب ممثلين عن اللجنة العليا. وصدر 
تقرير التحالف المشترك عن الحادث في 30 يناير، وتضمن نتائج فريق 

 التحقيق واإلجراءات المقترحة التي سيتم وضعها لمنع تكرار مثل 
هذا الحادث.

وفي وقت تحرير هذا التقرير، اكنت التحقيقات المستقلة التي تجريها 
السلطات المحلية التزال جارية، ولهذا الغرض، ال تستطيع اللجنة 

العليا الكشف عن النتائج المفصلة. ولكن ما يمكن اإلبالغ عنه هو أنه 
أثناء التحقيق، أثار الفريق مخاوف بشأن طريقة تركيب نظام المنصة 

المرفوعة. وهذا يتطلب مزيدًا من التحقيق فيما يتعلق بالطريقة 
نفسها ومهارات اإلشراف من جانب العمال المتخصصين التابعين 

للمقاول.

كما تم وضع عدد من اإلجراءات التصحيحية والوقائية على الفور من 
قبل التحالف المشترك في موقع االستاد. وعالوة على ذلك، فقد 

نفذت اللجنة العليا عمليات تفتيش ووضعت ضوابط إضافية في 
جميع مواقع االستادات لمنع تكرار مثل هذا الحادث. حيث شمل ذلك 

استعراض جميع أنشطة العمل في األماكن المرتفعة في جميع 
مشاريع اللجنة العليا، إلى جانب تعزيز اإلجراءات المتعلقة بتفقد 
األنشطة المتخصصة في مواقع البناء، واستعراض مفصل لجميع 

تصاميم السقف والرافعة الجسرية.



28

إجراءات التحقيق في الحوادث 

نتيجة لعدد من التحديات التي تم تحديدها خالل التحقيق في حادثة 
الوفاة التي وقعت في استاد الوكرة، فقد وضعت اللجنة العليا 

إجراءات التحقيق في الحوادث، والتي تحدد اإلجراءات الموحدة للتحقيق 
في جميع مشاريع اللجنة العليا. وقد تم إجراء التحقيق في حادثة 

الوفاة التي حصلت في استاد خليفة الدولي باستخدام المنهجيات 
المبينة في إجراءات التحقيق في الحوادث.

 وتغطي إجراءات التحقيق في الحوادث ثالثة عناصر أساسية هي:
 1. اإلبالغ عن الحادث؛

 2. التحقيق في الحادث؛
 3. إصدار تقرير عن الحادث.

وعالوة على ما سبق، فإن إجراءات التحقيق في الحوادث تتضمن عناصر 
فرعية مثل تلكيف فريق للتحقيق وتعيين قائد له، وجمع األدلة، وإجراء 

مقابالت مع شهود العيان، وتحليل األدلة، وتحديد االستنتاجات من 
خالل التحليل السببي.

والهدف من وضع إجراءات التحقيق في الحوادث هو توفير االستمرارية 
الالزمة لجميع الشراكء لفهم أدوارهم ومسؤولياتهم والعمل معًا من 
أجل تحقيق الهدف المشترك، أال وهو تحديد السبب الجذري ألي حادث، 

وذلك لمنع تكرار حدوثه.

ومن خالل تعزيز تدابير الصحة والسالمة في جميع مواقع العمل، وبناء 
قدرات المقاولين ومسؤولي االستجابة لحاالت الطوارئ في جميع 

المواقع، فإن اللجنة العليا تبذل قصارى جهدها لضمان عدم تكرار مثل 
هذه األنواع من الحوادث.

الوفيات غير المرتبطة بالعمل

سجلت خالل الفترة المشمولة بالتقرير خمسة حوادث غير متصلة 
بالعمل. ففي يناير 2016، وكما ورد في التقرير المرحلي السنوي 

األول لرعاية العمال، فقد تم نقل عامل هندي يبلغ من العمر 55 عامًا، 
ويعمل كسائق مركبات ثقيلة لنقل البضائع إلى منشأة طبية في 

الدوحة بعد تعرضه لنوبة قلبية فى مسكنه. وقد توفي لألسف في 
وقت الحق من ذلك المساء.

 
وفي صباح يوم 27 أبريل 2016، انهار عامل هندي يبلغ من العمر 

48 عامًا في منطقة نفق الالعبين في أحد مواقـع البناء أثناء تنفيذ 
أنشطة تركيب الحديد الصلب. وقد تلقى العامل العالج الطبي وتم 

نقله الى مستشفى قريب حيث توفي بسبب توقف القلب نتيجة 
فشل حاد في الجهاز التنفسي.

وفي 22 أكتوبر 2016، اكن هناك عامل نيبالي يبلغ من العمر 27 
عاما، يعمل مساعدًا في أحد مواقع سكن العمال، نائمًا عندما بدأ 

يعاني من صعوبات في التنفس. وقد تلقى العالج الطبي وتم نقله 
بسيارة اإلسعاف إلى مستشفى قريب، حيث توفي بعد ذلك بسبب 

قصور حاد في القلب ناتج عن أسباب طبيعية.

وفي 1 ديسمبر 2016، اكن أحد البنائين، وهو مواطن إثيوبي يبلغ 
من العمر 26 عامًا نائمًا في مسكنه عندما عانى في الصباح الباكر 

من  صعوبات في التنفس. وفي غضون دقائق تلقى عالجًا طبيًا طارئًا 
وتم نقله بسيـارة اإلسعـاف إلى أحد المستشفيات القريبة حيث توفي 

بعد ذلك نتيجة لفشل تنفسي حاد.

وفي 4 فبراير 2017، اكن هناك عامل بنغالي متخصص في عزل 
األنابيب يبلغ من العمر 25 عامًا ينام في مسكنه، عندما استيقظ 

زمالؤه في الغرفة في ساعات الصباح األولى والحظوا أنه اكن يتألم 
وياكفح من أجل التنفس. وقد تلقى العالج الطبي في ماكن الحادث 
وُنقل إلى مستشفى قريب حيث فارق الحياة فيما بعد بسبب فشل 

الجهاز التنفسي الحاد.

وفي جميع الحاالت المذكورة أعاله، حددت اللجنة العليا أوجه القصور 
في إجراءات االستجابة الطبية الطارئة. وبدأ فريق الصحة والسالمة 
التابع لقسم رعاية العمال إجراء تحقيق شامل من خالل إجراء تقييم 

رسمي إلجراءت االستجابة الطبية الطارئة في جميع مواقع البناء 
ومواقع سكن العمال الرئيسية. ومن شأن مبادرات التوعية التي تركز 

على الصحة، والتي وضعت في عام 2016، مثل برنامج التغذية، 
أن تدعم هذه الجهود بالتركيز على الوقاية وتعزيز رسائل الصحة 

والرفاهية مع المقاولين، وكذلك مع القوى العاملة.

وباإلضافة إلى ذلك، تعمل اللجنة العليا على ضمان اتخاذ جميع التدابير 
الالزمة عقب أي حالة وفاة )سواء أاكنت مرتبطة بالعمل أم ال( لضمان 

ما يلي:

•  االتصال على الفور بعائلة الشخص المتوفى من قبل صاحب العمل.
•  إخطار الجهات الحكومية المحلية المعنية وسفارة العامل.

•  تقديم المشورة لجميع العمال المتضررين من الوفاة.
•  متابعة جميع اإلجراءات الالزمة من أجل ضمان إعادة الشخص المتوفى 

إلى بلده األصلي على الفور.
•  تحويل جميع المدفوعات والمستحقات والتعويضات المستحقة 

بأسرع وقت ممكن إلى أسرة المتوفى.
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تسليط الضوء على تجربة بعض المقاولين

لقد قطع العديد من المقاولين خطوات واسعة في سبيل تطوير 
وتنفيذ معاييرهم الخاصة في مجال الصحة والسالمة المهنية. وتود 

اللجنة العليا أن تسلط الضوء على التدابير االستثنائية التي اتخذها أحد 
المقاولين لتنفيذ أعلى المستويات من المعايير الطبية ورعاية العمال.

لدى شركة بن عمران للتجارة والمقاوالت قوة عمل إجمالية قدرها 
5.000 عامل في دولة قطر، تم تعيين 540 منهم في أحد مشاريع 

اللجنة العليا في استاد البيت، ولدى شركة بن عمران منشأة طبية 
مرخص لها بالاكمل في مقر الشركة، ويعمل بها مدير للدعم الطبي، 
وثالثة أطباء مرخصين وعشرة ممرضات عامات مسجالت، يعملون على 

مدار الساعة.

والمنشاة الطبية مجهزة تجهيزًا اكماًل وتقع في ماكن مركزي لتسهيل 
وصول العاملين إليها واالستجابة لحاالت الطوارئ.

كما يوجد لدى شركة بن عمران غرفة مخصصة للسجالت الطبية تحتوي 
على جميع الملفات الطبية لجميع العمال البالغ عددهم 5.000 

شخص. ويتم توجيه العمال الذين تم تشخيصهم بمرض السكري أو 
ارتفاع ضغط الدم أثناء الفحوص الصحية التباع برامج تغذية خاصة، 
والتي تشمل بطاقات هوية للعامل بألوان مميزة تمثل المنطقة 

المحددة لتناول الطعام التي يطلب من لك فرد تناول الطعام فيها، 
على أساس احتياجاتهم من الغذاء والدواء. وباإلضافة إلى ذلك، 

يتلقى العاملون الذين تم تشخيصهم بمرض السكري أو ارتفاع ضغط 
الدم الطعام الذي يتم تسليمه إلى الموقع وفقًا لرمز اللون على 

بطاقات الهوية الخاصة بهم.

ولدى الشركة أيضًا وحدة إسعافات أولية مرخص لها في موقع 
مشروع استاد البيت، متاحة خالل ساعات العمل، وقد عينت شركة 

بن عمران طبيبًا مرخصًا بدوام اكمل وممرضة عامة مسجلة يقدمون 
خدماتهم إلى 691 موظف وعامل. ويشارك الطاقم الطبي بنشاط 

في التدريبات الطبية الطارئة والتدريب على التوعية بصحة ورعاية 
العمال.

واستكمااًل لهذا العمل، فقد تم إنشاء دليل الموظفين في شركة بن 
عمران لتعزيز رفاهية موظفي الشركة وموظفي الشراكت التابعة 

لها، سواء في ماكتبهم أو في مواقع العمل، وقد تم تصميم الدليل 
لتوفير معلومات عامة عن الصحة والسالمة والرفاه، ورفع مستوى 

الوعي حول المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى حوادث صحية 
أو طبية.

ويجمع هذا الدليل لك سياسات الصحة والسالمة واألنظمة والقواعد 
اإلرشادية القانونية ضمن دليل شامل واحد، كما يزود القوى العاملة 

التابعة لشركة بن عمران بمبادئ أفضل الممارسات العامة المتبعة 
بشأن أنظمة العمل اآلمنة.

وتساهم هذه المبادرات في التصدي للعديد من التحديات الشائعة 
على صعيد الصحة والسالمة، وبذلك أصبحت شركة بن عمران مثااًل 

يحتذى من قبل اآلخرين.

دليل العاملين في شركة بن عمران



30

المنشأة الطبية في شركة بن عمران - غرفة العناية النهارية

المنشأة الطبية في شركة بن عمران - غرفة معالجة المرضى
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التواصل والتوعية

لطالما اعتبرت اللجنة العليا أن بطولة أكس العالم لكرة القدم 2022 
ستشلك حافزًا كبيرًا لتسريع وتيرة المبادرات اإليجابية التي يجري اتخاذها 

في دولة قطر، بما يترك إرثًا من التقدم المستدام والهادف للبالد. 
ولتحقيق هذا الهدف، فقد وضع قسم رعاية العمال خطة للتواصل 

والتوعية في شهر يونيو 2016، حيث تحدد الخطة نهج التواصل مع 
اكفة الشراكء، والذي سيضمن المشاركة واالتصاالت الفعالة في جميع 

مراحل التصميم واإلنجاز لجميع المشاريع التي تتوالها اللجنة العليا.

تشدد خطة التواصل والتوعية على التأثير اإليجابي والنتائج المستدامة 
طويلة األجل لصالح عمال اللجنة العليا، وهي تتضمن أنشطة توعية 

مختلفة وصلت إلى مراحل متفاوتة من التخطيط أو التنفيذ، وتتعلق 
بالقوى العاملة لدى اللجنة العليا وتستهدفها، والتي تجاوزت 

10.000 بحلول نهاية عام 2016.

وتبين المبادرات الموضحة في هذا القسم أن اللجنة العليا تحمل 
على عاتقها مسؤولية ضمان صحة ورعاية العاملين في مشاريع 

بطولة أكس العالم لكرة القدم، كما تبين مدى التزامنا بضمان خلق إرث 
مستدام لما بعد عام 2022.

عمال اللجنة العليا يستمتعون باألنشطة الترفيهية التي تتمحور حول كرة القدم في مركز الخور الترفيهي
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تبريد حشوات السترات المبردة خالل الليل الستخدامها في اليوم التالي

خوذة التبريد المبتكرة تخضع لالختبارات

تقنية التبريد

لقد تم تحديد فرصة لالستفادة من التقنية المتطورة في تعزيز الحياة 
اليومية لعمال اللجنة العليا خالل أشهر الصيف، وتم تقييم مجموعة 

متنوعة من منتجات التبريد المتوفرة في األسواق الستخدامها 
في مشاريع البناء التابعة للجنة العليا، استنادًا إلى فاعليتها ومدى 

مالءمتها.

في شهر أغسطس 2016، وبعد إجراء تقييم شامل للسوق، تم اختيار 
خمسة منتجات لالختبار لتقييم مدى فاعليتها خالل فترة األشهر 

األكثر حرارة من العام. وبالفعل تمت تجربة تلك المنتجات، بما في ذلك 
مناشف التبريد، وسترات التبريد، وكمادات الثلج التخصصية، وأغطية 
الرقبة والمعصم، من قبل حراس األمن العاملين في المقر الرئيسي 
في الدوحة إضافة لمجموعة تم اختيارها عشوائيًا من العاملين في 
مواقع مشاريع اللجنة العليا. وقد أفضت نتائج االختبار التجريبي إلى 

اتخاذ اإلجراءات التالية من جانب اللجنة العليا:

•  شراء 10.000 منشفة تبريد من أجل توزيعها على جميع العاملين 
في قطاع النقل في عام 2017، وذلك بناًء على التقييم الممتاز 

الذي حصلت عليه من المستخدمين أثناء التجربة.
•  شراء سترات التبريد لتوزيعها خالل عام 2017 على بعض المهن 

المختارة التي من المتوقع أن تستفيد أكثر من هذا المنتج، استنادًا 
إلى نتائج االختبار التجريبي.

ويتواصل تحليل السوق من أجل تحديد تقنيات التبريد المناسبة 
الجديدة، إلى جانب وضع الخطط الالزمة لالستفادة من إماكنيات مجتمع 
قطر لالبتاكر الذي تم تشكيله حديثًا لتطوير منتجات متخصصة مصممة 

خصيصًا لتناسب البيئة في قطر. إن هدف مجتمع قطر لالبتاكر يتمثل 
في دفع عجلة االبتاكر في جميع أنحاء قطر وخلق حلول جديدة لاكفة 

المسائل المرتبطة ببطولة أكس العالم لكرة القدم وما بعدها.

وفي الوقت نفسه، تم تصميم وتطوير خوذة تبريد مبتكرة من 
قبل كبار الباحثين في جامعة قطر، وتتمتع هذه الخوذة بالقدرة 

على خفض درجة حرارة الجلد إلى حد كبير، وبنسبة تصل إلى عشر 
درجات مئوية، حيث سيسمح ذلك بتوفير ظروف عمل أكثر أمنًا وراحة 

للعاملين لدى اللجنة العليا خالل أشهر الصيف.

تم إجراء اختبارات صارمة على الخوذة التي تعمل بالطاقة الشمسية، 
والتي حصلت على براءة اختراع عالمية، ويتم إنتاجها من قبل مجموعة 

من العلماء الذين يعملون في الدوحة، بالتعاون مع اللجنة العليا 
ومؤسسة أسباير زون، وهي الشريك المسؤول عن إنجاز مشاريع 

استاد خليفة الدولي واستاد البيت.

وخالل مرحلتي االختبار والتطوير، أجرت جامعة قطر عددًا من الدراسات 
التفصيلية، بما في ذلك اختبار النظام في غرف اختبار المناخ، وتحليل 

كمية العرق في الساعة لمن يرتديها، بعد إضافة آثار الشمس والهواء 
والرياح، وقياس كمية الحرارة التي مرت من خالل رأس من يرتديها. 

واكن وزن خوذة التبريد وسعرها من بين االعتبارات األخرى خالل عملية 
التطوير، فاكن الهد ف الوصول إلى أقل وزن وتلكفة ممكنة، من 

أجل تيسير الحصول على هذه التقنية المبتكرة، بحيث ال يتعدى وزن 
الخوذة 300 غرام فقط، باإلضافة إلى لوحة صغيرة للطاقة الشمسية 
ُترّكب على الخوذة، بما يضمن أن يكون المنتج الجديد آمنًا وفعااًل على 

حد سواء.

وأشار المطورون إلى عدد من المناطق التي يمكن أن تطبق بها 
هذه التقنية بمجرد البدء باإلنتاج على نطاق واسع. وقد قدمت اللجنة 

العليا اآلن طلبات لشراء المزيد من هذه الوحدات، بهدف توفيرها 
لالستخدام خالل فصل الصيف القادم.

اختبار سترات التبريد في برج البدعتجهيز سترات التبريد لالستخدام
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التغذية

تتعاون اللجنة العليا مع الشراكء المحليين لتقديم مبادرة تجريبية تركز 
على التغذية وتستهدف صحة العمال في مشاريع اللجنة العليا. 

ومن خالل إشراك العمال وموردي الطعام مباشرة في قضايا الصحة 
والتغذية، فإننا نهدف للمساهمة في التنمية االجتماعية والبشرية 

من خالل التدخالت الصحية المؤثرة ومحددة الهدف.

أما النتيجة النهائية المرجوة فهي سعادة العمال، والحفاظ على 
صحتهم، وتشجيعهم على المشاركة، مع توفير نظام غذائي أكثر 
توازنًا ومستويات إنتاجية أعلى. باإلضافة إلى ذلك، فنحن نأمل في 

الحصول على فهم أوسع للقضايا التي تؤثر على صحة العمال 
الوافدين في قطر، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، من أجل تحسين 

عملية توجيه التدخالت المستقبلية للمحافظة على صحة عمالنا.
ولتقديم برنامج كهذا يقوم على أفضل الممارسات، فقد تشاركت 

اللجنة العليا على صعيد التخطيط والتنفيذ مع لكية طب وايل كورنيل 
في قطر ذات السمعة الطيبة، وهي فرع محلي لجامعة كورنيل في 

الواليات المتحدة.

ومن المقرر أن يتضمن المشروع التجريبي ثالث مراحل، يبدأ باستهداف 
عينة تبلغ ألف شخص من العاملين في مشاريع اللجنة العليا من 

مختلف الخلفيات الثقافية والعرقية، وسيتم رصدها وتقييمها من 
قبل خبراء من لكية طب وايل كورنيل في قطر على مدى فترة 12 
شهرًا، وذلك إلجراء فحوصات طبية للعمال، وتقييم وعيهم العام 

ونهج التغذية الذي يتبعونه، حيث سيكون هذا بمثابة خط األساس 
والموجه للمراحل المقبلة.

وتهدف المرحلة الثانية إلى تثقيف العمال المشمولين بالعينة بشأن 
فوائد أساليب الحياة الصحية، والوجبات الغذائية المتوازنة عن طريق 

التوعية بجوانب الصحة والتغذية )أي خفض مستوى الصوديوم، 
وخفض الدهون، ومراقبة الجلوكوز، إلخ(. ستقوم اللجنة العليا ولكية 

طب وايل كورنيل في قطر بإعداد المرحلة الثالثة من المشروع 
التجريبي، كما ستقدم التدريب لمقاولي اللجنة العليا وشراكت 

التموين لزيادة الوعي بأهمية التغذية، وتوفير إماكنية الوصول إلى 
أخصائيي وخبراء التغذية، بما يمكنهم من تطوير خيارات طعام صحية 

وضمان نظام غذائي متوازن للعمال.

وبعد هذا المشروع التجريبي، سيقوم قسم رعاية العمال بتقييم 
النتائج وتحديد ما إذا اكن سيتم توسيع نطاق المبادرة لتشمل أعدادًا 

أكبر من عمال اللجنة العليا. وفي ختام هذا العمل سيتم إصدار تقرير 
يلقي الضوء على مسائل التغذية التي يواجهها العمال في قطر، 
ووضع مجموعة من التوصيات الواضحة والقوية والتدخالت الوقائية 
التي من شأنها أن تساعد لك عامل ليعيش حياة أكثر سعادة وأكثر 

صحة أثناء تواجده في دولة قطر.

أكس العمال

ُتنظم بطولة أكس العمال لكرة القدم بالتعاون ما بين دوري نجوم قطر 
واللجنة العليا للمشاريع واإلرث. وجاء مفهوم أكس العمال من أجل 
هدف مركزي، هو استخدام قوة المشاركة في كرة القدم للتفاعل 

المتبادل في جميع شرائح المجتمع القطري.

شهد عام 2016 النسخة الرابعة من بطولة أكس العمال، وضّمت 24 
فريقًا )480 العبًا مسجاًل( وسبع شراكت )واكن من بينها العديد من 
المقاولين العاملين في مشاريع اللجنة العليا الخاصة ببطولة أكس 

العالم لكرة القدم 2022( وقد تم لعب 52 مباراة في لك يوم جمعة 
بين 18 مارس و 6 مايو، في ثالثة مالعب.

شهد أكس العمال 2016 مباراة نهائية مثيرة يوم الجمعة الموافق 
6 مايو في ملعب النادي األهلي الرياضي، حيث خرج فريق مجموعة 

طالب منتصرًا برلكات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-1على فريق شركة 
الخليج للمقاوالت. يذكر أن هذه النسخة من البطولة قد شهدت 
حضور عدد من كبار الشخصيات، ومن بينهم رئيس االتحاد الدولي 

لكرة القدم )فيفا(، وعدد من السفراء المعتمدين في دولة قطر من 
مختلف البلدان، إلى جانب األمين العام لالتحاد الدولي لعمال البناء 
 واألخشاب واإلدارة العليا للعديد من الشراكت المشاركة، وممثلون 

عن دوري نجوم قطر واالتحاد القطري لكرة القدم واللجنة العليا 
للمشاريع واإلرث.

وقد حضر أكثر من 5.000 متفرج مباراة االفتتاح والحفل الذي سبقها، 
مع حضور ما يقرب من 800 إلى 1.000 متفرج في لك يوم من أيام 

المباريات بعد ذلك، إلى جانب أكثر من 11.000 متفرج حضروا المباراة 
النهائية وحفل توزيع الجوائز. قدمت اللجنة العليا في أيام المبارايات 

بالتعاون مع شراكئنا االختبارات الطبية المجانية، وكذلك خيمة االسترخاء 
مع المشروبات وعصير البرتقال والفشار مجانًا، باإلضافة إلى توزيع 

الهدايا التذاكرية، فضاًل عن األنشطة المتعلقة بكرة القدم وفقرات 
التسلية المتنوعة.

واكنت االستعدادات لبطولة أكس العمال لعام 2017 قد بدأت 
في الربع األخير من عام 2016، مع التخطيط لتنظيم بطولة أكبر. 

وقد شملت نسخة عام 2017 مشاركة 32 فريقًا، منها 15 شركة 
مرتبطة بمشاريع اللجنة العليا، بما في ذلك أربعة تشارك في برنامجنا 

"الجيل المبهر"، وقد حضر المباراة االفتتاحية، التي جرت بتاريخ 24 
فبراير 2017، أكثر من6.000 متفرج واكنت بين شركتين من الشراكت 

المتعاقدة مع اللجنة العليا، وهي شركة بن عمران للتجارة والمقاوالت، 
وشركة النخيل لزراعة وتصميم الحدائق الخارجية.
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جانب من الجماهير خالل متابعة إحدى مباريات أكس العمال في دور المجموعات

أكس العمال 2016
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BWI

الشرااكت

الجيل الشامل

يعتبر "الجيل المبهر" برنامج المسؤولية االجتماعية الرائد من اللجنة 
العليا للمشاريع واإلرث، وهو برنامج يستفيد من فرصة استضافة قطر 

لبطولة أكس العالم لكرة القدم عام 2022 من أجل تمكين وتثقيف 
الناس على مستوى قطر والمنطقة والعالم.

ويتكون الجيل المبهر من مشروعين أحدهما محلي واآلخر دولي، 
حيث يستهدف المشروع المحلي العمال والشباب، ويستخدم الرياضة 

لمعالجة القضايا المتعلقة باالندماج والشمولية والصحة والرفاهية 
واالستدامة البيئية. الجيل الشامل هو ذراع مبادرة الجيل المبهر الذي 
يعمل على استقطاب العمال، ويهدف إلى زيادة الوعي الذاتي لدى 

المشاركين ووعي اآلخرين، وقدراتهم في رياضة كرة القدم، والشعور 
لديهم باالنتماء والقيمة الذاتية. ويستخدم المنهاج تدريب كرة القدم 
من قبل المدربين والمتطوعين في الجيل المبهر لتعريف المشاركين 

بهذه القضايا الرئيسية.

وفي عام 2016، قدم برنامج الجيل المبهر مشروعًا رائدًا لعمال اللجنة 
العليا نيابة عن قسم رعاية العمال، وقد تم في المشروع التجريبي 

استخدام الدليل التدريبي للجيل المبهر إلشراك مجموعة صغيرة 
من عمال اللجنة العليا خالل برنامج مدته عشرة أسابيع. شمل ذلك 

دورات تدريبية أسبوعية تستند إلى عدد من الوحدات التعليمية التي 
تستخدم كرة القدم للتطوير، وهذه الوحدات تشلك جزءًا من منهاج 

الجيل المبهر، وتشتمل على تقديم دورات حول كرة القدم تهدف إلى 
تعليم المهارات االجتماعية والحث على تغيير السلوك.

وعلى غرار العديد من مبادرات التواصل والتوعية األخرى التي تم 
التخطيط لها أو تنفيذها في عام 2016، سيقوم قسم رعاية العمال 
بتقييم نجاح المبادرة، وتحديد ما إذا اكن سيتم توسيع نطاقها لتشمل 

عددًا أكبر من عمال اللجنة العليا.

التواصل مع الشراكء

تواصل اللجنة العليا العمل مع مجموعة واسعة من الشراكء لتحديد 
أولويات القضايا المتعلقة بالعمال، وتبادل أفضل الممارسات ووضع 

السياسات الفعالة للتصدي للتحديات. فباإلضافة إلى المناقشة 
المنتظمة لمسائل رعاية العمال مع مقاولينا وشراكئنا في البناء، فإننا 

نشارك بانتظام في نقاشات في ذات الشأن مع الهيئات الحكومية، 
والمنظمات التي ُتعنى بحقوق اإلنسان، والمنظمات غير الحكومية، 
والوفود الدولية. وقد استمر التواصل مع الشراكء محور تركيز اللجنة 

العليا في عام 2016، كما قمنا بتطوير عالقات بناءة والعمل مع 
المنظمات غير الحكومية وغيرها من الشراكء لصالح العمال الوافدين 

في قطر والمنطقة.

في بداية عام 2016، وفي إطار تطوير النسخة الثانية من معايير 
رعاية العمال، عقدت اللجنة العليا سلسلة من االجتماعات التشاورية 

مع العديد من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة 
العفو الدولية ومنظمة العمل الدولية واالتحاد الدولي لعمال البناء 

واألخشاب ومؤسسة "مهندسون ضد الفقر" ومؤسسة "هيومن 
يونايتد". كما حضر بعض هذه الجتماعات ممثلون عن فريق االستدامة 

التابع للفيفا.

في شهر مارس 2016، عينت اللجنة العليا شركة "فيريتيه" لتقديم 
المشورة والمساعدة في إجراءات طرح المناقصات وتعيين مراقب 

خارجي مستقل، بهدف إكمال المستوى الثالث من عملية التدقيق 
الخاصة باللجنة العليا والمكونة من أربعة مستويات.

أبرز اإلنجازات عام 2016
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األمين العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث حسن عبدالله الذوادي واألمين العام لالتحاد الدولي لعمال البناء واألخشاب ألبرت إميليو يوسون يوقعان مذكرة تفاهم 
في نوفمبر 2016

وفي شهر أبريل 2016، عينت اللجنة العليا شركة إمباكت ليميتد 
كمراقب خارجي لالمتثال، ويتمثل دورها في مراقبة امتثال المقاولين 

الرئيسيين والمقاولين الفرعيين واللجنة العليا بمعايير رعاية العمال، 
فضاًل عن تقديم الخدمات االستشارية للجنة العليا.

وفي الشهر ذاته، شاركت اللجنة العليا في منتدى األمم المتحدة 
 اإلقليمي آلسيا حول األعمال وحقوق اإلنسان لعام 2016، حيث 
 ألقى سعادة السيد حسن عبدالله الذوادي األمين العام للجنة 

العليا للمشاريع واإلرث لكمة في اجتماع ضم خبراء بارزين في مجال 
حقوق اإلنسان.

واستضافت اللجنة العليا أيضا وفدًا من رعاة الفيفا خالل شهر أبريل، 
وشاهد أعضاء الوفد عرضًا تقديميًا من قسم رعاية العمال، فضاًل عن 

جوالت على مواقع مشاريع اللجنة العليا وأماكن سكن العمال.

وفي شهر نوفمبر 2016، وقعت اللجنة العليا واالتحاد الدولي 
لعمال البناء واألخشاب مذكرة تفاهم لوضع األسس لعمليات التفتيش 

المشتركة على الصحة والسالمة التي ستقوم بها مجموعة العمل 
المشتركة بين الطرفين، والتي تضم ممثلين من الجهتين. وتبرز مذكرة 

التفاهم الجديدة هذه مدى التزام اللجنة العليا ببروتوكوالت الصحة 
والسالمة الراسخة وشفافية التقارير في جميع مشاريعها.

خالل عام 2016، واصل قسم رعاية العمال حضور االجتماعات الشهرية 
لمبادرة "كرامة" التي أطلقتها مؤسسة قطر عام 2010، وهي لجنة 

عمل تتناول جميع جوانب دورة توظيف العمال، مع التبادل المنتظم 
لألفاكر وتقاسم أفضل الممارسات المتبعة بين أعضاء المجموعة 
لالرتقاء بموضوع رعاية العمال عبر مختلف القطاعات في قطر.
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التحديات

عملت اللجنة العليا على معالجة جميع التحديات المبينة في التقرير 
المرحلي لعام 2015. وفي حين أن بعض التدابير التخفيفية اكنت 
ناجحة، مثل تلك المتعلقة بالتأخر في دفع األجور وإدارة سلسلة 

التوريد، فإن البعض اآلخر اليزال يشلك تحديًا. وتتواصل جهودنا للتصدي 
لمثل هذه التحديات، على النحو المبين أدناه، ناهيك عن ظهور عدد 
من التحديات اإلضافية خالل عام 2016 التي تم تسليط الضوء عليها 

هي األخرى.

رسوم التوظيف

ومازال موضوع رسوم التوظيف يشلك تحديًا، ولكن العديد من 
المقاولين قـد أدخلوا بالفعل تغييرات هامة على سياساتهم 

الخاصة بالموارد البشرية لضمان عدم دفع رسوم التوظيف، والحفاظ 
على ممارسات التوظيف العادلة. وتركز اللجنة العليا جهودها على 

ضمان امتثال المقاولين لهذا الشرط، وتشجع على استخدام قائمة 
وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية لولكاء التوظيف 

المسجلين، مع االستمرار في الحوار حول ممارسات التوظيف األخالقية 
في المنطقة. ولسوء الحظ، فإن بلدان المنشأ األصلية، مثل بنغالديش 

أو الهند، التزال تسمح بدفع رسوم االستقدام، كما ال تتوافر األدلة 
عادة لدعم مطالبات العمال بأنه قد تم دفع رسوم االستقدام.

تصاريح اإلقامة ومصادرة جوازات السفر

استخدام تأشيرات رجال األعمال يعتبر تحٍد آخر مازال قائمًا، حيث 
يستخدمها بعض المقاولين للتحايل على مسار تأشيرات العمل 
التقليدية، ويرجع ذلك في معظمه إلى القيود المفروضة على 

التأشيرات وحصص الجنسيات المختلفة.

وفي حين أن استخدام تأشيرات رجال األعمال يعتبر بحد ذاته أمرًا 
قانونيًا، قد يكون في الواقع مناسبًا في بعض الحاالت، إال أن بعض 
المقاولين قد استغل هذا الخيار، مما يمكن أن يؤدي إلى أن يعيش 
العمال ويعملوا في قطر لفترة طويلة دون الحصول على الفحص 

الطبي في بلدانهم األصلية. ونظرًا لعدم وجود تصاريح إقامة سارية 
المفعول، فإن هؤالء العمال قد ال يحق لهم الحصول على بعض 

االستحقاقات بموجب قانون العمل القطري. وقد عمل قسم رعاية 
العمال مع المقاولين الذين تم تحديد وجود مثل هذه المشلكة 
لديهم إليجاد الحلول الناجعة لها لضمان صحة وسالمة العمال. 

لم تعد مسألة مصادرة جوازات السفر سائدة كما اكنت عليه خالل 
السنوات السابقة، حيث تنص معايير رعاية العمال على ضرورة أن تبقى 

جوازات السفر بحوزة العمال أنفسهم، إال أن أن بعض المقاولين ال 
يمتثلون لهذا الشرط، لذا فإن قسم رعاية العمال تتابع هذه المسألة 

عن كثب وتطلب معالجة الوضع على الفور حيثما تم تحديد وجود هذه 
المشلكة. ومع ذلك، فقد كشفت مقابالت العمال التي أجريت أثناء 
عمليات التدقيق والتفتيش الروتينية أن هناك ترددًا من قبل بعض 

العمال في االلتزام بهذا النهج، بسبب تلكفة وتعقيدات الحصول على 
بدل عن جوازات السفر المفقودة.

االمتثال

عقب إصدار وتطوير معايير رعاية العمال، واجهت اللجنة العليا التحدي 
المتمثل في االمتثال لتلك المعايير، حيث اكن يتعين على اللجنة العليا 

ضمان التزام الشراكت المتعاقدة بمعايير رعاية العمال، وهي مهمة 
تستغرق وقتًا طوياًل وتتطلب الكثير من الموارد. بحلول شهر ديسمبر 
2016، اكن هناك 23 مقاواًل رئيسيًا و 176 مقاواًل فرعيًا يعملون في 
مشاريع اللجنة العليا، لذا خلصت اللجنة العليا إلى أن التركيز ينبغي أن 

يكون منصبًا على االلتزامات التعاقدية وعلى وجود إطار إنفاذ قوي، 
على أن يكون ذلك مترافقًا مع منصة محدثة على اإلنترنت من أجل 

تنظيم عملية التدقيق وتبسيطها. كما تعتمد اللجنة العليا أيضا بشلك 
كبير على دورات التدريب والتوعية للمقاولين واألطراف المتعاقدة 

األخرى لضمان االلتزام بمعايير رعاية العمال.

الرعاية الطبية

لوحظ أن عددًا من العمال وولكاء التوظيف يتحايلون على نظام اتحاد 
المراكز الطبية المعتمدة لدول الخليج "جاماك" إلصدار شهادات طبية 

صالحة، وهي قضية التزال تشلك تحديًا كبيرًا.

يضمن الفحص الطبي قبل العمل من قبل "جاماك" أن يكون العمال 
أصحاء والئقين للخدمة، كما أنه يحدد أي أوضاع صحية موجودة مسبقًا 

قد تحتاج إلى المعالجة في البلد األم.

ويتطلب االمتثال الاكمل لنظام "جاماك" اتباع نهج يضم اكفة الشراكء، 
بما يشمل واكالت التوظيف، وشراكت استقدام العمالة، والسلطات 

المعنية، والمقاولين، وفريق االمتثال واإلنفاذ التابع للجنة العليا. 
وتعمل اللجنة العليا حاليًا مع المقاولين إليجاد طرق بديلة لمعالجة 

هذه المسألة، مثل فرض إجراء الفحوص الطبية السنوية، وخاصة 
بالنسبة للعاملين الذين اكنوا في قطر قبل بدء العمل في مشاريع 

اللجنة العليا، وهو إجراء يقوم به بالفعل بعض المقاولين.
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منتديات رعاية العمال

لقد أصبحت منتديات رعاية العمال أكثر انتظامًا وفاعلية بين المقاولين 
واألطراف المتعاقدة األخرى. اكن التحدي الرئيسي يتمثل في عدم 

االنتظام في التنفيذ، واالفتقار إلى الدافع لدى ممثلي العمال، إلى 
جانب عدم كفاية االلتزام من جانب اإلدارة العليا بين المقاولين، وفي 

بعض الحاالت، ال يفعل المقاولون ما يكفي لضمان فهم جميع العمال 
لحقوقهم ومعرفة آليات التظلم الموجودة لصالحهم.

وقد حاولت اللجنة العليا معالجة هذا األمر عبر مبادرة "الحث" التابعة 
لوحدة قطر للتوجيه السلوكي، كما ورد سابقًا في التقرير، وذلك من 

خالل استضافة جلسات التدريب والتوعية الشهرية لمسؤولي رعاية 
العمال، وزيادة عدد قنوات االتصال المفتوحة مع المقاولين، من خالل 

وسائل تشمل منتديات رعاية العمال في المشاريع.

ويعد إنشاء فريق العمل المشترك بين اللجنة العليا واالتحاد الدولي 
لعمال البناء واألخشاب خطوة إيجابية أخرى نحو تعزيز منتديات رعاية 
العمال وزيادة فاعليتها، حيث تسعى عمليات التفتيش المشتركة 

التي يضطلع بها فريق العمل المشترك إلى تحديد المجاالت األخرى 
التي تحتاج للتحسين، ونقل ذلك إلى منتديات رعاية العمال وجلسات 

التدريب والتوعية التابعة لقسم رعاية العمال.

وأخيرًا، أطلقت اللجنة العليا خطًا ساخنًا مخصصًا لتلقي شاكوى العمال، 
بما يوفر للعمال وسيلة إضافية لرفع مظالمهم ودعم تحقيق أهداف 

منتديات رعاية العمال.

أماكن السكن والمسافات وأوقات التنقل

نظرًا لقلة عدد المساكن المتوافقة مع معايير رعاية العمال، ووجود 
معظمها في مشاريع التطوير ذات النطاق الواسع التي تركز على 

العمال، مثل مدينة العمال، التزال أوقات التنقل من أماكن سكن 
العمال إلى مواقع العمل تشلك تحديًا، حيث يواجه الكثير من العمال 

مشلكة أوقات التنقل الطويلة من وإلى مواقع العمل، وغالبًا ما 
يتفاقم هذا التحدي بسبب االزدحام المروري خالل أوقات الذروة.

ولكن، وكما ذكر في قسم سابق من هذا التقرير، فإن زيادة نشاط 
البناء في بعض مواقع االستادات قد أدى إلى زيادة في أماكن سكن 

العمـال المبنية خصيصًا لهذا الغرض بالقرب من مواقع المشاريع. 
وفي حين أن العرض اليزال محدودًا، إال أن أوقات التنقل في بعض 

مواقع المشاريع مثل استاد البيت، واستاد الريان، واستاد لوسيل تاكد 
تكـون معدومة أو تم تقليصها إلى حد كبير، وسيواصل قسم رعاية 

العمال مراقبة هذا الوضع إليجاد حلول عملية لمعظم العمال في 
مشاريع اللجنة العليا.

المعلومات والتدريب

لقد ساهمت عملية تطوير وظيفة المعلومات والتقارير ضمن قسم 
رعاية العمال، والتي أنشئت لمواجهة التحدي الذي أبرزه التقرير 

المرحلي لعام 2015، في البحوث وجمع البيانات التي تدعم إطار 
اإلنفاذ الخاص بقسم رعاية العمال، وتوجيه عملية صنع القرار. وتدعم 

هذه الوظيفة أيضًا نهجًا أكثر شفافية وتعاونًا مع المقاولين، السيما 
عندما يتعلق األمر بالتدقيق وتخطيط االمتثال وتحليل البيانات 

ومتطلبات التقارير الشهرية. وأخیرًا، أدت ھذه المھمة إلی عقد 
دورات تدریبیة وتوعویة للمقاولین خالل عام 2016، ومعالجة مشلكة 

نقص الوعي بین المقاولین فیما یتعلق بالتزاماتھم بموجب معايير 
رعاية العمال وقانون العمل القطري.

الصحة واألمن

مع استمرار عمليات التفتيش الشاملة المتعلقة بالصحة والسالمة 
ومعايير رعاية العمال في مواقع البناء وأماكن السكن، فقد واجهت 

اللجنة العليا تحديًا رئيسيًا وهو ضمان وجود دورة إجراءات اكملة 
بالنسبة لجميع الحوادث غير المرتبطة بالعمل. وقد تم تناول ذلك من 

خالل إجراء التحقيقات المنتظمة والمنهجية في الحوادث، وتطوير 
إجراءات التحقيق في الحوادث.

وکما نوقش في ھذا التقریر، فإن التأخیرات المتعلقة باالستجابة 
الطبیة في حاالت الطوارئ ھي تحٍد تواجهه اللجنة العليا حالیًا من 

خالل إجراء تقييم شامل للقدرات في جميع مواقع المشاريع والسكن 
الرئيسية ذات المخاطر العالية، بما في ذلك غرف اإلسعافات األولية 

والعيادات، وسيتم التعرف على الطرق التي يمكننا من خاللها 
زيادة قدرات االستجابة في حاالت الطوارئ بالتشاور مع المقاولين 

ومقدمي الخدمات، كما سيتم وضع استراتيجية مقترحة على أساس 
نتائج ذلك التقييم. وباإلضافة إلى ذلك، فإن االفتقار إلى عدد اكٍف 

من المسعفين األوليين في أماكن سكن العمال يشلك هو اآلخر تحديًا 
يجري حاليًا العمل على معالجته من خالل تقديم البرامج التدريبية 

الداخلية المختلفة، مثل التدريب على اإلسعافات األولية المقدم إلى 
130 عاماًل في شهر نوفمبر 2016.
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 طريق المستقبل

تأخذ اللجنة العليا اكفة المسائل المتعلقة بتوظيف العمال وصحتهم 
وسالمتهم ورفاههم في مواقع العمل وفي أماكن السكن على 

محمل الجـد، كما أن لهـا نهجًا ثابتًا تجاه رعاية العمال له تأثير عميق 
على األرض، وكذلك على امتداد سلسلة الموردين الخاصة بها، 

وبالرغم أن اللجنة العليا تدرك جيدًا أن الطريق اليزال طوياًل نحو بطولة 
أكس العالم لكرة القدم 2022، إال انها ملتزمة بتطبيق معايير رعاية 

العمال والحفاظ على رقابة صارمة على المقاولين إلى نهاية الطريق.

ومع إصدار النسخة الثانية من معايير رعاية العمال التي تستمر في 
تمثيل أفضل الممارسات المتبعة في قطر، فإننا سنواصل تركيز 

جهودنا على تحقيق االمتثال بتلك المعايير، وعلى العمل بالتعاون 
مع المقاولين لرفع مستويات الوعي واالمتثال من خالل التحسين 

المستمر. كما سيتم التركيز بشلك أكبر على المبادرات التي تعزز صحة 
وسالمة ورعاية العاملين في مشاريع اللجنة العليا. 

نحن فخورون بالشرااكت التي أقمناها عام 2016، وسنواصل تحديد 
الفرص المتاحة إلقامة شرااكت جديدة مع الشراكت والمؤسسات 
الملتزمة بالعمل معنا بطريقة حقيقية ومفيدة لتحسين أوضاع 

العمال.

أما مجاالت اهتماماتنا األساسية في عام 2017 فستكون:

1.  االستمرار في تنفیذ تغطیة شاملة للتدقيق والتفتیش من خالل 
نظام التدقیق المبتكر المكون من أربعة مستويات، والعمل بشکل 

وثیق مع المراقب الخارجي المستقل لتحدید حاالت عدم االمتثال 
وتسويتها بلك کفاءة وفاعلیة. وبطبيعة الحال، سيواصل قسم 

رعاية العمال إيجاد الطرق الكفيلة بتحسين كفاءة عمليات التدقيق 
والتفتيش وتلقي آراء واقتراحات العاملين من أجل قياس تأثير 

معايير رعاية العمال.

2.  سيستمر دعم المقاولين، بل سيزداد على األرجح، على أمل أن 
يؤدي ذلك إلى تحسين فاعلية إجراءات العناية التي يتوجب عليهم 
القيام بها عندما يتعلق األمر بالتدقيق على الشراكت المتعاقدة 
األخرى. وباإلضافة إلى ذلك، سيعمل قسم رعاية العمال، بالتعاون 

مع المكتب الفني للمشاريع، على إدخال إجراءات الموافقة 
المسبقة لألطراف المتعاقدة األخرى قبل االستعانة بها، وذلك 

لمنع الشراكت المتعاقدة األخرى غير الملتزمة بمعايير رعاية العمال 
من العمل في مشاريع اللجنة العليا.

3.  من خالل العمل مع المقاولين، ومسؤولي رعاية العمال وباقي 
األطراف المعنية، سيسعى قسم رعاية العمال إلى زيادة فعالية 

منتديات رعاية العمال من خالل ضمان اتباع المنهجيات المنتظمة، 
واالنضباط )من حيث االجتماعات الشهرية(، وحفظ محاضر 

االجتماعات، وانتخاب ممثلي العمال، وتيسير عمل وحدة قطر 
للتوجيه السلوكي مع المقاولين الخمسة الرئيسيين، بما يشمل 

حوالي 4.800 عامل في ستة مواقع للسكن. وباإلضافة إلى ذلك، 
سنقوم بإنشاء منتديات رعاية عمال المشاريع في جميع مواقع 

البناء للتركيز على المسائل والشاكوى المتعلقة برعاية العمال في 
مواقع البناء. كما سيقوم قسم رعاية العمال من خالل الحمالت 
التوعوية بضمان التنفيذ الفعال لميزة الخط الساخن المخصص 

لتلقي شاكوى العمال.

4.  تنفيذ خارطة الطريق التي حددها المراقب الخارجي المستقل 
التي تمتد على مدى ثالث سنوات، والتي تبرز الحاجة إلى تحقيق 

مستويات أكبر من التعاون وبناء القدرات والتغيير السلوكي.

5.  تقييم المرافق الطبية في اكفة مشاريع اللجنة العليا، لتحديد مدى 
قدرات االستجابة لحاالت الطوارئ الطبية، ومستوى التدريب والوعي 

بأمور الصحة، ومدى الفحصوصات الطبية التي ُتجرى للعمال.

6.  إجراء عمليات تفتيش مشتركة بين اللجنة العليا واالتحاد الدولي 
لعمال البناء واألخشاب على جوانب الصحة والسالمة من أجل 

تبادل أفضل الممارسات المتبعة، ومواصلة بناء قدرات المقاولين 
والشراكت المتعاقدة األخرى.

7.  توسيع البرنامج التجریبي للتغذیة، وتقنيات التبرید، وتدریب العمال 
وتطویر مهاراتهم، إلى جانب مراقبة تأثیرھا عن کثب علی مدار 

العام لتحدید کیفیة توسیع نطاق ھذه المبادرات وتقدیمھا إلی 
عدد أكبر من العمال.

8.  االستمرار في التعاون مع الھیئات الحکومیة والمنظمات غیر 
 الحکومیة والمبادرات اإلقلیمیة التي ترکز علی االبتکار، مثل 

"تحدي 22" و"مجتمع قطر لالبتکار"، وخاصة عندما یتعلق األمر 
بالبحث والتطویر في مجاالت الصحة والسالمة وممارسات التوظیف 

األخالقية وتقاسم المعرفة.
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أعمال البناء في استاد البيت

9.  إطالق المرحلة الثانیة من منصة التدقیق المعلوماتية التابعة 
لقسم رعاية العمال، وھي عبارة عن أداة تدقیق عبر اإلنترنت من 
شأنھا تبسیط عملیات التدقیق والتفتیش علی امتداد سلسلة 

الموردين. كما ستكون هذه المنصة متاحة أيضا عبر تطبيقات 
الهواتف الذكية، وسوف تساعد في إدارة عملية التدقيق 

واالمتثال من خالل أتمتة سير العمل والتقارير ولوحات التحكم.

10.  بناء القدرات، باالشتراك مع فريق الصحة والسالمة واألمن والبيئة، 
من خالل نظام "إنتيليكس"، وهو عبارة عن نظام إلدارة الصحة 
والسالمة، لديه القدرة على رصد جميع الحوادث غير المتعلقة 

بالعمل التي يتم اإلبالغ عنها، والقيام بتحليل االتجاهات، ويمكن 
استخدامه من قبل مواقع سكن العمال لإلبالغ عن الحوادث غير 

المتصلة بالعمل والتحقيق فيها وتوثيقها.
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 السنوي الثاني
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