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تقرير

رعاية العمال



رسالة األمين العام
 

تحتل رعاية العمال أهمية بالغة بالنسبة لعمل اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، فهي تمتلك قدرة على ترك إرث اجتماعي عالمي تحويلي شامل 
لبطولة أكس العالم لكرة القدم التي ستقام للمرة األولى في الشرق األوسط، إذا ما تم التعامل معها بدقة ومسؤولية. 

يأتي تقرير رعاية العمال استكماًل للتقريرين نصف السنويين السابقين لمراقبة تطبيق معايير رعاية العمال. وتعتبر هذه التقارير شهادة على مدى 
ع على مختلف الشراكء المعنيين في القطاعين العام والخاص محليًا ودوليًا. التزامنا بالشفافية، حيث ُتنشر على موقعنا اإللكتروني العام وتوزَّ

شهد العمل في برنامجنا الفني للمشاريع نموًا مطردًا خالل عام 2015، مما أدى إلى توسيع نطاق التداخل بين مختلف أقسام لجنة رعاية العمال، 
حيث اتسع بالتالي نطاق تركيزها ليشمل أماكن السكن وضمان الرعاية في موقع العمل، واحترام الضوابط األخالقية للتوظيف، والمشاركة الفاعلة مع 

شراكئنا المعنيين. ومن هذا المنطلق، قررنا تأسيس قسم يعنى خصيصًا بهذا الموضوع، لذا أنشأنا “وحدة رعاية العمال” رسميًا  داخل اللجنة العليا 
في أبريل 2015، وهي وحدة تعمل على ضمان تنفيذ معايير رعاية العمال الخاصة بنا في جميع المشاريع، وتقسم إلى ثالث وحدات فرعية: وحدة 

الحوكمة واإلنفاذ، ووحدة التدقيق والتدريب، ووحدة البحث والتخطيط. 

يغطي هذا التقرير الفترة الممتدة بين شهري أبريل وديسمبر 2015. وكما هو الحال بالنسبة للتقريرين السابقين، تضم هذه النسخة قسمًا خاصًا 
بالمتثال لمعايير رعاية العمال. ومع توّسع نطاق مسؤولية وحدة رعاية العمال، ظهر المزيد من التحديات، بعضها متوّقع وغيرها مفاجئ. مما وّسع 

نطاق التقرير ليشمل التحديات التي نواجهها والطريقة التي ننتهجها للتعامل معها. كما يشمل التقرير نظرة عامة على التقدم الحاصل في 
مجال الحوكمة واإلجراءات، وكذلك إضاءات على استراتيجياتنا وأهدافنا الخاصة بعام 2016. 

وسيكون العام الجديد جوهريًا بالنسبة للجنة العليا فيما يتعلق برعاية العمال. عِملت وحدة رعاية العمال الفتية طوال عام 2015 تقريبًا على صياغة 
النسخة الثانية من معايير رعاية العمال، التي من المنتظر أن نصدرها في شهر فبراير. وخالل هذه المرحلة، استفدنا بشلك كبير من مراجعة متأنية 

للعمل الذي نقوم به، ومن آراء العمال والمقاولين وشراكئنا المحليين، وكذلك من رأي المنظمات غير الحكومية الدولية. ويأتي هذا النهج المبني 
على التعاون والمشاركة تجسيدًا لرغبتنا في ضمان أن يكون للمعايير أكبر فائدة ممكنة على األرض، بحيث تعكس رأي الخبراء وتلبي احتياجات العمال 

الذين يحّولون حلم بطولة أكس العالم لكرة القدم 2022 إلى حقيقة.  

إضافًة إلى ذلك، سنقوم خالل عام 2016 بتعيين مدقق مستقل. ويمّثل هذا التعيين عنصرًا أساسيًا في نظام التدقيق ذي األربعة مستويات الذي 
وضعناه، وهو دليل إضافي على التزامنا بالمسؤولية والشفافية. وستتمثل مهمة المدقق المستقل بدعم عمليات التدقيق التي يقوم بها 

المقاولون، وفريق اللجنة العليا، وكذلك عمليات التدقيق التي تقوم بها وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون الجتماعية.  

وبما أننا بانتظار زيادة إضافية في عدد العمال والمقاولين في مواقع مشاريع اللجنة العليا، فقد استحدثنا -بالتعاون مع شراكئنا في مؤسسة 
أسباير زون- منصة تدقيق آلية لتزال في مراحل العمل األولى ولكنها ستسمح للمقاولين بتسجيل بيانات التدقيق عبر أجهزة الحاسوب المكتبية أو 

األجهزة اللوحية، بينما تسّهل في الوقت نفسه حصول وحدة رعاية العمال على المعلومات، وتعزز إماكنياتها في مجال المراقبة. ويمثل لك هذا 
جانبًا واحدًا فقط من األبحاث المعمقة والجدية، وتطوير اإلماكنيات التي نقوم بها في مجال رعاية العمال. كما سنستمر، بالتعاون مع شراكئنا، في 

الستفادة من التقنيات الجديدة التي يمكن أن تساعد على تطبيق أفضل الممارسات، وتحقيق أفضل امتثال للمعايير من أجل تحسين مستوى حياة 
العمال.

تتمثل أولويتنا القصوى في اللجنة العليا للمشاريع واإلرث بضمان صحة، وسالمة، وأمن، وكرامة لك شخص يعمل في مشاريع بطولة أكس العالم لكرة 
القدم قطر 2022. ومن خالل المبادئ التوجيهية التي وضعتها رؤية قطر الوطنية 2030، سنستمر بالتعاون مع شراكئنا في الحكومة، والقطاع 

الخاص، والمنظمات الدولية لضمان أن تكون البطولة محّفزًا قويًا لترك إرث اجتماعي إيجابي ومستدام لدولتنا، وللشرق األوسط، وآسيا، والعالم أجمع.   

حسن عبدالله الذوادي
األمين العام

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث
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مقدمة



التقرير 

يسّر اللجنة العليا للمشاريع واإلرث أن تصدر “تقرير رعاية العمال” الذي يعرض بشلك مفّصل اإلنجازات التي تم تحقيقها في إطار رعاية العمال، 
والتحديات القائمة في هذا المجال، والدروس المستفادة في الفترة بين شهري أبريل وديسمبر من عام 2015. 

نشرت اللجنة العليا، في إطار التزامها بالشفافية والنفتاح، إصدارين من التقرير نصف السنوي لمراقبة تطبيق معايير رعاية العمال، حيث غّطى التقرير 
األول الفترة بين شهري مارس وسبتمبر من عام 2014، والثاني بين شهري أكتوبر 2014 ومارس 2015 )يمكن الطالع على التقريرين عبر الرابط 

.)www.sc.qa/workerswelfare/ar

سيحمل هذا اإلصدار الدوري، بدءًا من هذه النسخة، اسم “تقرير رعاية العمال” وسيتم نشره بشلك سنوي. ويأتي هذا التغيير بناء على ما توصلنا إليه 
من أنه في الوقت الذي يمّثل تطبيق المعايير جانبًا في غاية األهمية من نهجنا، إل أنه عنصر واحد فقط من بين األنشطة المتعددة التي تضطلع بها 

اللجنة العليا فيما يخّص رعاية العمال. باإلضافة إلى ذلك، ستشمل مسؤوليات المراقبين الخارجيين الذين سيتم تعيينهم في الربع األول من عام 2016 
إصدار تقرير سنوي حول المتثال، مما سيجعل تركيز التقرير السنوي الذي تنشره اللجنة العليا منصبًا حول إعطاء تحديثات تفصيلية حول التقدم الذي 

تحرزه اللجنة العليا والتحديات التي تواجهها. 

تستمر اللجنة العليا منذ التقرير السابق بتطبيق معايير رعاية العمال، حيث تم تحقيق تقّدم في مجالت مختلفة. وكما شرحنا بإسهاب في التقريرين 
السابقين، فقد انصّب تركيزنا أول األمر على أماكن سكن العاملين في مواقع مشاريعنا لضمان توفير أجواء مريحة ونظيفة وآمنة. تمضي اللجنة العليا 

ُقدمًا في مراقبة هذا الجانب عن كثب، مع توسيع بؤرة تركيزها بحيث تشمل أمورًا إضافية، بما في ذلك الرعاية في ماكن العمل، والضوابط األخالقية 
للتوظيف، والتواصل والمشاركة مع الشراكء الداخليين والخارجيين. 

يشرح هذا التقرير بالتفصيل العمل الذي تقوم به اللجنة العليا في إطار تحديث معايير رعاية العمال، وعمليات المشتريات والتدقيق، واإلجراءات 
واألدوات المستخدمة، وآليات الحوكمة والتواصل والمشاركة، والتفتيش على مواقع العمل وأماكن سكن العمال. لم يكن ُيمكن تحقيق تقدم كبير 

في هذا اإلطار، وتطبيق معايير رعاية العمال في جميع المشاريع دون المرور بتحديات متعددة، لذلك يسّلط هذا التقرير الضوء على التحديات التي 
واجهتها اللجنة العليا عام 2015 فيما يتعلق بالحصول على المعلومات، وأساليب التوظيف األخالقية، وإدارة سلسلة التوريد، والرعاية الصحية، 

والنقل وبعد المسافات بين أماكن السكن ومواقع العمل والسبل التي ننتهجها لمعالجة هذه التحديات عام 2016.           

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث هي الجهة المسؤولة عن مشاريع الستادات والمناطق المحيطة بها، وكذلك مالعب التدريب، واكفة مشاريع البنية 
التحتية الخاصة ببطولة أكس العالم لكرة القدم 2022 . أما اكفة مسائل تخطيط العمليات التشغيلية والستعداد والتنسيق مع التحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بالبطولة، فإن ذلك من مسؤولية اللجنة المحلية المنظمة التي عقد مجلس إدارتها اجتماعه األول في 
فبراير 2015. تقع مسؤولية تنفيذ معايير رعاية العمال على اللجنة العليا بما أنها الجهة المسؤولة عن متابعة اكفة مشاريع البنية التحتية الخاصة 

بالبطولة.

الرتقاء برعاية العمال والتنفيذ الناجح لمعايير رعايتهم هي عملية معقدة وتنطوي على تحديات متعددة، وتنخرط فيها مجموعة من األطراف المحلية 
والوطنية والدولية من المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وكذلك المؤسسات الدولية والهيئات الحكومية. وفي ضوء هذه الحقيقة، فقد تابعت 
اللجنة العليا على مدى األشهر الماضية تعزيز قدرات فريقها المعني برعاية العمال. استفادت هذه الجهود من تبني إدارتنا العليا لهذه الرؤية 

وانخراطها في هذا المجال. فقد أكدت اإلدارة العليا على األهمية القصوى لرعاية العمال بالنسبة لاكفة برامج اللجنة العليا وكذلك لإلرث الذي ستتركه 
بطولة أكس العالم لكرة القدم 2022 لدولة قطر.  
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وحدة رعاية العمال 

ضمن خطة رفع مستوى فريق رعاية العمال، أنشأت اللجنة العليا “وحدة رعاية العمال” المتخصصة في أبريل 2015. وقد حّلت الوحدة الجديدة، التي 

تتبع لمكتب األمين العام، ماكن “لجنة رعاية العمال” التي تم استعراض مهامها في التقرير نصف السنوي لمراقبة تطبيق معايير رعاية العمال بإصداره 

األول. واكنت اللجنة مكّونة من أعضاء من أقسام مختلفة أولكت إليهم مهمة تحسين ظروف العمال ودعم حقوقهم في اكفة المشاريع التي تقوم 

بها اللجنة العليا للمشاريع واإلرث.     

تتمثل رؤية وحدة رعاية العمال التي تم إنشاؤها حديثًا بشعار “نسخة مبهرة من بطولة أكس العالم 2022 تنتهج أفضل األساليب في مجال رعاية 

العمال مع دعم للتنمية البشرية والجتماعية في قطر”. وتتكون الوحدة من موظفين يكّرسون جهدهم لتطبيق فعال لمعايير رعاية العمال في 

مشاريع اللجنة العليا. وتشمل هذه الوحدة ثالث وحدات فرعية:  

الحوكمة واإلنفاذ وهي مسؤولة عن: 

•  وضع آليات حوكمة وإنفاذ فعالة فيما يتعلق بمعايير رعاية العمال. 

•  وضع سياسات ومحاضر وأنظمة من أجل الدمج والتشريع واإلنفاذ. 

•  إجراء عمليات تقييم فني لمستوى رعاية العمال عند تقديم المناقصات الخاصة بمشاريع اللجنة العليا. 

•  التواصل والمشاركة مع الشراكء الداخليين والخارجيين. 

التدقيق والتدريب وهي مسؤولة عن: 

•  قيادة اكفة عمليات التفتيش والتدقيق الخاصة برعاية العمال كما هو منصوص عليها في معايير رعاية العمال واإلشراف عليها.

•  إجراء مقابالت مع العمال وتدقيق المناقصات وتفتيش أماكن سكن العمال ومواقع العمل، وتدقيق أساليب التوظيف لضمان تطبيق معايير رعاية  

    العمال. 

•  تصميم وإنشاء مركز تدريبي لتطوير مهارات العمال.

البحث والتخطيط وهي مسؤولة عن: 

•  إجراء والتفويض بإجراء عمليات تقييم وأبحاث ومقترحات واقعية وعملية لتسهيل جمع ومتابعة المعلومات ذات الصلة برعاية العمال. 

•  دعم تطوير استراتيجية وطنية لرعاية العمال وخارطة طريق لها. 

•  إدارة برامج المشاركة والتواصل ومبادرات الشفافية.    
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2
التقدم في مجال 
الحوكمة واإلجراءات



معايير رعاية العمال
   

كما هو منصوص عليه في التقرير نصف السنوي األول لمراقبة تطبيق معايير رعاية العمال، تمت صياغة هذه المعايير لضمان توفير أجواء مناسبة 

لعمل وسكن عمال مشاريع اللجنة العليا. وتشتمل هذه المعايير على متطلبات مفصلة، بدءًا من توظيف العمال في بلدانهم األصلية، وتغطي 

شروط التعاقد، وظروف العمل في مواقع المشاريع، وأماكن السكن، انتهاًء  بعودتهم إلى بلدانهم.

تبدأ تطلعات اللجنة العليا بتطبيق ضوابط توظيف أخالقية. من خالل عدم دفع العمال لرسوم توظيف في بلدانهم األصلية من أجل الحصول على 

فرص عمل في دولة قطر. وكذلك عدم فرض بدائل تعاقدية على العمال، وهي ممارسة يتم فيها “استبدال” شروط التوظيف التي اتفق عليها 

ولكاء التوظيف مع العمال  في بلدانهم األصلية بشروط أقل امتيازًا حال وصولهم إلى قطر.     

لزلنا نواجه تحديات في شؤون تتعلق بالحوكمة وإجراءات توظيف العمال في بلدانهم. وتلتزم اللجنة العليا بالعمل مع  مورديها، والمنظمات غير 

الحكومية، والبلدان المصدرة للعمالة لتزويد العمال بمعرفة أفضل حول هذا الموضوع.

تحتوي الصفحة التالية على مقتطفات قصيرة من القائمة المرجعية التي وضعتها اللجنة العليا بناًء على معايير رعاية العمال، بهدف ضمان قيام 

المقاولين باتباع أساليب التوظيف األخالقية.
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تغطي القائمة المرجعية اكفة المتطلبات اإللزامية لعملية التوظيف اكملًة ولجميع الموظفين المنخرطين في المشاريع التابعة للجنة العليا. ويشمل ذلك متطلبات التوظيف، والعقود، والدفعات المالية، والخدمات 
أثناء العمل، وإنهاء العقود، والعودة إلى البلدان األصلية. كما تتضمن سجل “اإلجراءات التصحيحية والوقائية”. تتعلق هذه المتطلبات بالنسخة األولى من معايير رعاية العمال وسيتم تحديثها واستبدالها حال إصدار 

النسخة الثانية.      

نموذج من القائمة المرجعية للتدقيق الذاتي للمقاولين

INSPECTION ITEM: ETHICAL RECRUITMENT

Date Of Audit:

Contractor's Name: 

Auditor's Name & Signature Of Contractor Representatives:

Name & Address Of Accommodation:

1. Ethical Recruitment

Drinking Water

During the recruitment of workers, particularly from overseas, the contractor complies with its current recruitment
procedures and the SC WW Standards to ensure the fair and ethical treatment of workers.

(a) Other contracting parties comply with the contractor’s recruitment procedure or their own procedures, as applicable,
and otherwise comply with the requirements of the WW Standards.

(b) It treats all job applicants equally and fairly in providing access to employment, training and opportunities for promotion, 
irrespective of their age, nationality, disability, ethnic or national origin, gender, race, religion or belief or marital status.

(c) It selects, employs, promotes and treats individuals on the basis of their relevant aptitudes, skills, capabilities
and qualifications.

The contractor and its other contracting parties only use the services of a recruitment agency that has been registered 
with Qatar's Ministry of Labour & Social Affairs (MOADLSA).

(a) Stipulates that workers are not to be charged any recruitment or processing fees.

(b) Sets out the fees and charges which the recruitment agent will charge the contractor for the recruitment of workers.

(a) an effective and efficient grievance procedure in place that workers may utilise to lodge complaints
against recruitment agents.

(c) understood the requirement to reimburse workers, upon receiving documentary proof of any recruitment or
processing fees paid by the worker to a recruitment agent.

(b) ensured that workers are informed as to how to utilise the grievance procedure, without fear of retaliation.

(a) immediately reports that recruitment agent to the MOADLSA, the SC's Head of Compliance and local embassy or 
consulate of the country in which the recruitment took place.

(b) terminates its contract with that recruitment agent.

(c) Stipulates that any job advertisements placed by the recruitment agent for the purpose of recruiting workers includes a 
statement to the effect that no recruitment or processing fees will be charged to, or refunds demanded from,
the workers at any time. 

(d) Stipulates that the recruitment agent will clearly inform workers in a language they understand the nature of the role
and working and living conditions in Qatar, including the risks inherent in the work to be performed.

(e) Details the ethical standards applying to the contractor and recruitment agents, including the prohibition of any
payment or other things of value from the recruitment agent to any employee or agent of the contractor.

(f) Prohibits the use of any sub-agents.

The contract between the contractor and its recruitment agent:

The contractor has:

If the contractor becomes aware that a recruitment agent is in breach of any of the terms set out above, the contractor:

Complies Partially 
Complies

Does Not
 Comply

The Contractor currently ensures that:



فيما يتعّلق بأماكن سكن العمال، ُيقيم معظم العمال في قطر في أماكن يوفرها صاحب العمل وغالبًا ما ُيطلق عليها اسم “سكن العمال”.

يتم تفتيش أماكن سكن العمال وفق معايير رعاية العمال.  

ويمكن إلقاء نظرة أدناه على مقتطفات قصيرة من القائمة المرجعية التي وضعتها اللجنة العليا لضمان أن ُيقدم المقاولون أماكن سكن مالئمة  

لعمالهم.
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INSPECTION ITEM: ACCOMMODATION-RELATED

Date Of Audit:

Contractor's Name: 

Name & Signature Of Contractor Representative

Name & Address Of Accommodation:

1. ACCOMMODATION

Drinking Water

For each accommodation site, the minimum lot area per person is 16m2.

All buildings, structures and parts thereof are maintained in safe condition.

All devices and safeguards required for the buildings, structures and parts thereof are maintained in serviceable condition.

(a) Designed and installed in conformance with the NFPA 72 Fire Alarm Code.

(b) Installed throughout the entire accommodation site.

(c) Connected to a central alarm-monitoring station that is supervised 24  7 by accommodation site security and response
teams. This alarm monitoring is networked to the monitoring system established by Civil Defence, if possible.

The FAS was supplied, installed, tested and commissioned by an FAS supplier pre-approved by Qatar's Civil Defence
Department (QCDD). 

All components constituting FAS are certified for service and listed with QCDD.

No buildings are used in whole or in part until the FAS supplier has certified that the building and its occupancy are
in accordance with the provisions of these standards and the law.

The Contractor installed an appropriate number of fire extinguishers to be placed in offices, restrooms and all 
other amenity areas.

Fire exits are clearly marked, illuminated and easily accessible from all locations, and all muster points are
clearly designated.

An uninterrupted power supply is provided for emergency lighting in order to assist with the safe evacuation
of occupants to muster points.

The Contractor install a Fire Detection and Alarm System (FAS) which is:

Complies Partially 
Complies

Does Not
 Comply

Construction, alteration, repair, equipment, use and occupancy, maintenance, relocation and demolition of every 
building or structure, or any appurtenances connected or attached to such buildings or structures on site does comply 
with NFPA 101 Life Safety Code, Building Construction and Safety Code.

At each entrance to the accommodation site, signage is clearly displayed in both Arabic and English with the name, logo 
and contact telephone number of the contractor occupying the accommodation.

External walls are either  non-combustible or fire resistant for at least 30 minutes (to BS 476), and comply with NFPA 
Standards.

Every building is accessible by fire department apparati through an emergency access route. An emergency access 
route extends up to 15m from all portions of the exterior walls of the first storey of any building.

نموذج من القائمة المرجعية للتدقيق الذاتي للمقاولين

تغطي القائمة المرجعية المتطلبات اإللزامية لاكفة أماكن سكن العمال في المشاريع التابعة للجنة العليا. ويشمل ذلك البنية التحتية، واألماكن المشتركة، ودورات المياه والحمامات، ومرافق الرياضة والترفيه، ومرافق 
يات، ومياه الشرب، والنقل وغيرها من األماكن. تتعلق هذه المتطلبات بالنسخة األولى من معايير رعاية العمال وسيتم تحديثها واستبدالها حال إصدار النسخة الثانية.       تنظيف المالبس، والُمصلَّ
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تم تطبيق معايير رعاية العمال منذ إصدارها في فبراير 2014. وبعد مرور عامين على تطبيقها، حددت اللجنة العليا مع شراكئها عددًا من المجالت 

التي يجب تحسينها وتطويرها وهو ما ستعكسه النسخة الثانية من معايير رعاية العمال.

تبّنت اللجنة العليا منهجًا تشاركيًا في صياغة النسخة الثانية من معايير رعاية العمال والتي سيتم نشرها في فبراير 2016. وُتخطط اللجنة العليا عند 

إتمام المسودة األولى لتنظيم فعاليات عدة من أجل إشراك مختلف الشراكء المحليين والدوليين والحصول على آرائهم. يتوافق ذلك مع النهج الذي 

تتبناه اللجنة العليا في اكفة مشاريعها، ومع هدفها المتمثل بفتح قنوات تواصل مع مختلف الشراكء، وتعزيز التعاون القائم أصاًل مع مختلف هيئات 

ومؤسسات القطاعين العام والخاص.

تشمل التعديالت المقترحة على النسخة الثانية من معايير رعاية العمال والتي ستتم مناقشتها مع الشراكء ما يلي:

•  وجوب أن تكون اكفة الوثائق الشخصية، مثل جوازات السفر والبطاقات المصرفية، بحوزة العمال، كما يتعّين على المقاولين توفير خزانة مجهزة     

    بقفل يمكن للعمال استخدامها.

•   وجوب أن يستكمل المقاولون “استمارة بيانات أساسية” للك عامل جديد يتم توظيفه في أحد مشاريع اللجنة العليا، وتشمل هذه الستمارة 

استفسارات عما إذا اكن العامل قد دفع أي رسوم توظيف. 

•   وجوب توفير نموذج عن بيان الراتب لضمان أن يحصل اكفة العمال على معلومات دقيقة وبأسلوب موّحد حول رواتبهم والبدلت التي يحصلون 

عليها وساعات العمل اإلضافي، وذلك بما يتفق مع “نظام حماية األجور” الحكومي الجديد. 

•   وجوب تعيين مسؤول رعاية العمال في لك مشروع حالما يتعدى عدد العمال في الموقع 500 عامل. وتشمل المسؤولية المولكة إلى هذا الشخص 

متابعة األمور ذات الصلة برعاية العمال، وتشكيل جزء من منتدى رعاية العمال.

•  فصاًل، يحدد آليات الدعم والشكوى المتوافرة أمام العمال. 

•   آلية للشراكت كي تتبنى بشلك طوعي معايير رعاية العمال وتخضع لنظام التدقيق ومراقبة التطبيق وتستفيد من أنظمة دعم اللجنة العليا،

    وفي حال تبنت الشراكت المعايير دون تطبيقها فعليًا، فسيتم استبعادها من مناقصات اللجنة العليا. 

•  إزالة عدد من المتطلبات الجمالية التي تبين بعد عمليات التقييم أن العمال ليسوا بحاجة لها، مثل الرفوف المكشوفة والطاولت قرب األسّرة      

    وغيرها.    



إجراءات المشتريات وعملية التدقيق

مرحلة ما قبل المناقصة

في إطار عملية المناقصة، ترفق اللجنة العليا للمشاريع واإلرث معايير رعاية العمال مع الوثائق التي تصدرها لمقدمي العطاءات. وتحتوي وثائق 

المناقصة على شروط محددة تتعلق برعاية العمال، تبعًا لفئة الخدمات التي يتم التعاقد بشأنها، سواء تعلق األمر بالمشاريع الفنية أم خدمات القوى 

العاملة أم خدمات مؤسسية.

يستعرض الرسم البياني لمرحلة ما قبل المناقصة موجزًا للعملية التي تسبق تقديم العطاءات:

الخدمات الفنية خدمات القوى 
العاملة

تم اقتراح ماكن سكن

 بدء التقييم

الخدمات المؤسسية

• بيان التزام
• متطلبات خاصة بالمعلومات

   (استمارة بيانات)
• أماكن سكن مقترحة

• بيان التزام
• متطلبات خاصة بالمعلومات

   (استمارة بيانات)
• أماكن سكن مقترحة

• بيان التزام

ال تفتيش
(نجاح/فشل)

تفتيش موجز

تقييم فني

نجاح

فشل

تعيين المقاول: 
تقارير المقاول تتم عبر قسم 

المشتريات والعقود في اللجنة 
العليا 

عدم تعيين المقاول:
تقارير المقاول تتم عبر قسم 

المشتريات والعقود في اللجنة 
العليا  

مرحلة ما قبل المناقصة
أنواع طلبات 

تقديم العروض
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المشاريع الفنية وخدمات القوى العاملة

بالنسبة للمشاريع الفنية وخدمات القوى العاملة، توجه الدعوة إلى مقدمي العطاءات لحضور جلسة إحاطة، حيث تستعرض وحدة رعاية العمال أمامهم 
متطلبات اللجنة العليا بشأن مسألة رعاية العمال فيما يتعلق بالجوانب الفنية.، كما تمنحهم فرصة طلب توضيحات أو طرح أسئلتهم حول معايير رعاية 

العمال. ويتعين على لك مقدم عطاء ما يلي:

1.  تقديم بيان التزام برعاية العمال يحمل توقيع اإلدارة العليا لمقدم العطاء، بما يؤكد التزامه بإنفاذ معايير رعاية العمال وتطبيقها.
2.  تحديد أماكن السكن حيث سيتم إيواء العمال الذين يعملون في مشروع اللجنة العليا.

3.  تقديم المستندات وغيرها من المعلومات المتعلقة بأساليب التوظيف، بما في ذلك العقود بين مقدم العطاء وولكاء التوظيف ونماذج من عقود  
      التوظيف بين مقدم العطاء وعماله.

4.  إعطاء الترخيص لوحدة رعاية العمال لدخول أماكن السكن المحددة وتفتيشها.

خالل التقييم الفني، يتم تقييم مقدمي العطاءات على أساس قدرتهم على تنفيذ المشاريع، ويشمل هذا اللتزام بمعايير رعاية العمال التي نحددها. 
ويقوم النظام المستخدم في التقييم الفني لرعاية العمال على أساس نسبة النجاح/الفشل، التي ُتحتسب بعد تفتيش أماكن السكن التي يقترحها 

د الجوانب الحيوية الالزمة لضمان بيئة حياة آمنة وصحية، مع إعطاء قيمة مرجحة للك معيار، علمًا أن معاِمالت الترجيح والنتائج  مقدم العطاء، حيث يتم تفقُّ
تبقى سرية للغاية، لتجنب أية محاولة من مقدمي العطاءات للتالعب بنظام التقييم.

كما تتم مراجعة معلومات التوظيف المقدمة من قبل مقدمي العطاءات، لكنها ل ُتشلك جزءًا من عملية التقييم خالل هذه المرحلة. إذا نجح مقدم 
العطاء في الحصول على العقد، فإن اللجنة العليا تستخدم تلك المعلومات إلجراء مراجعة لمدى تماشي عملية التوظيف مع الضوابط األخالقية.

ومن ثم فإن النتيجة اإلجمالية ونظام التقييم الموحد يحددان بشلك موضوعي مستويات التزام مقدمي العطاءات برعاية العمال ومدى امتثالهم 
لمعاييرها. وقد أدى هذا النهج إلى استبعاد 18 من مقدمي العطاءات خالل 68 تقييمًا تم إجراؤها لمقدمي العطاءات. وتشمل أسباب الستبعاد 

أماكن السكن المقترحة من قبل مقدمي العطاءات التي ل ترتقي لمعايير اللجنة العليا في مجالت مثل:

•   اكتظاظ غرف النوم
•    تدني مستوى النظافة والعناية الصحية في دورات المياه والمطابخ 
•    ضعف وسائل السالمة من الحرائق وشروط األمن داخل أماكن السكن

•   نقص عام في صيانة المرافق بالشلك المناسب

يتم إبالغ مقدمي العطاءات المستبعدين بعدم نجاحهم في اجتياز متطلبات رعاية العمال، وكما هو الحال بالنسبة لجميع مقدمي العطاءات، فإن وحدة 
رعاية العمال توافيهم بتقرير تقييمي يشير إلى جوانب عدم المتثال التي تم تحديدها خالل عملية التفتيش المتعلقة بتقديم العطاء. ويبقى تقييم 
رعاية العمال الخاص بمقدم العطاء المستبعد محفوظًا لدى اللجنة العليا لمدة ستة أشهر. وإذا ترشح مقدم العطاء مرة أخرى للعمل مع اللجنة العليا 

خالل تلك الفترة، فإنه ُيعاد تقييم جوانب عدم المتثال التي تم تحديدها خالل عملية التفتيش األولى، وهو ما يحفز مقدم العطاء على إدخال بعض 
التحسينات على أساس التقرير التقييمي.

اكن وضع هذه العملية قيد التنفيذ مبنيًا على معرفة بأن معظم مقدمي العطاءات ل تتوافق إجراءاتهم مع معايير رعاية العمال منذ البداية، لذا توجب 
اتباع نهج عملي حيال ذلك. ستشرك اللجنة العليا المقاولين الذين يظهرون اإلماكنية والرغبة بتحسين مستواهم المتعلق بتطبيق رعاية العمال ببرامج 

دعم وشراكة مع اللجنة العليا. اكنت هذه الممارسة المبنية على المشاركة والتعاون المستمر محط ترحيب من قبل المقاولين، وأثبتت أنها آلية ناجحة 
لتحقيق تحسينات مستدامة.   
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الخدمات المؤسسية 

للحصول على عقود الخدمات المؤسسية، يتعين على لك مقدم عطاء تقديم بيان التزام برعاية العمال يحمل توقيع اإلدارة العليا لمقدم العطاء، بما يؤكد 

التزامه بتنفيذ معايير رعاية العمال والمتثال لها. وُتجرى عمليات التقييم الفني على أساس نسبة النجاح/الفشل وذلك بناء على ما ينص عليه بيان اللتزام 

الموّقع. ولم يتم حتى اآلن استبعاد أي مقدم عطاء للخدمات المؤسسية نتيجة عدم تلبية متطلبات رعاية العمال في المناقصة.

مرحلة ما بعد المناقصة والمراجعة

فيما يتعلق بالمشاريع الفنية وخدمات القوى العاملة، يتعين على جميع مقدمي العطاءات المتعاقدين مع اللجنة العليا حضور اجتماع إحاطة خاص 

بلك مشروع، وتكون مسألة رعاية العمال جزءًا هامًا من جدول األعمال. وتقدم وحدة رعاية العمال للمقاول مالحظات شاملة انطالقًا من تقييم الجوانب 

المتعلقة برعاية العمال في عملية المناقصة كما تطلعهم على نظام المراجعة المستمرة. ويتم تذكير المقاول وإرشاده بأن اللجنة العليا على علم 

بوضع ماكن السكن المقترح، وذلك من خالل عملية التفتيش التي ُتجرى في إطار تقييم المناقصة، مما يمكنها من تقييم مدى دقة عمليات التدقيق 

الذاتي التي يتوجب على المقاول القيام بها.

ولقياس ورصد مدى امتثال المقاولين وتقدمهم باستمرار فيما يتعلق بمعايير رعاية العمال الخاصة باللجنة العليا، تم وضع نظام تدقيق من أربعة 

مستويات، وسيتم تفعيله بشلك اكمل عام 2016. علمًا أن المستويان األول والثاني مفعالن، بينما مازال المستويان الثالث والرابع قيد المراحل النهائية 

للبدء بتنفيذهما خالل العام القادم. يوجز الرسم البياني في الصفحة التالية العملية التي تتم في مرحلة ما بعد المناقصة .
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عملية تدقيق ذاتي
 لمقاولي اللجنة العليا

تدقيق متخصص
 بإشراف  اللجنة العليا (المقاولين 

الرئيسيين والفرعيين) 

تدقيق مستقل 
(مراقب خارجي) 

تقرير للنتائج واآلراء

خطة إجراءات تصحيحية

نجاح فشل

مرحلة ما بعد المناقصة

وزارة التنمية اإلدارية 
والعمل والشؤون 

االجتماعية
عمليات تفتيش

عمليات تفتيش 
متخصصة 

عمليات تفتيش 
الحقة للمتابعة

االستمرار بعملياتعقوبة
 التفتيش

عملية تدقيق وتفتيش اكملة: الضوابط األخالقية للتوظيف، والمواقع، والصحة والسالمة والبيئة، والسكن

1 2 3 4

دورة مستمرة حتى إنجاز المقاول 
لألعمال المولكة إليه
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1.  عمليات تدقيق ذاتي شهرية )مفعلة(
ُيعد إجراء تدقيق ذاتي على أساس شهري شرطًا من الشروط المسبقة لقبول طلبات الدفع الشهرية للمقاولين. ويتم إجراء هذا التدقيق وتقديمه  

إلى وحدة رعاية العمال، مع إرسال نسخة أيضًا إلى مدير المشاريع في الستاد المعني. عند إطالق منصة التدقيق، ستتم هذه العملية آليًا، مما 
سيسهل إجراءات الحصول على المعلومات، وتحسين فاعلية التدقيق الذاتي للمقاول.  

2.  تدقيق متخصص بإشراف اللجنة العليا للمشاريع واإلرث )مفعل(
من أجل تدقيق مدى تماشي عملية التوظيف مع الضوابط األخالقية، تزور وحدة رعاية العمال مقرات المقاولين لفحص الوثائق ذات الصلة ومقابلة 

الموظفين. وبعد التدقيقات في المكتب الرئيسي وإجراء المقابالت، تشرع وحدة رعاية العمال في إجراء مقابالت مع العمال في أماكن السكن. خالل تلك 
المقابالت، يتم التحقق شخصيًا من المعلومات التي تم الحصول عليها في مقر المقاول حول أساليب التوظيف وظروف العمل، حيث تناَقش التجارب 

الشخصية المتعلقة بظروف العمل وعملية التوظيف.

ُتطبق وحدة رعاية العمال نهجًا صارمًا خالل هذه المرحلة من التدقيق وذلك لضمان توافق عملية التوظيف مع الضوابط األخالقية. يشمل ذلك إجراء 
مقابالت فردية ُتقارن بعدها إجابات العمال  بالقائمة المرجعية التي تم وضعها اعتمادًا على الضوابط األخالقية المنظمة لعملية التوظيف والمدرجة 

في معايير رعاية العمال، علمًا أن جميع عمليات التدقيق ُتدعم بصور ووثائق، كما تشمل في بعض الحالت تسجيالت صوتية ومقاطع فيديو.

3.  مراقبة خارجية )بإشراف طرف ثالث( )مستقبًل( 
من المنتظر أن تعين اللجنة العليا للمشاريع واإلرث مراقبًا خارجيًا بحلول نهاية الربع األول من عام 2016. وستشمل مسؤولية التدقيق الخارجي إجراء 

عمليات تدقيق متخصصة تحت إشراف طرف ثالث للمقاولين والمقاولين الفرعيين المتعاقدين مع اللجنة العليا، على أن تقوم الجهة الخارجية المشرفة 
على التدقيق بنشر تقارير دورية عامة لتفاصيل نتائج تلك التدقيقات.

4.  عمليات تفتيش تحت إشراف وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية )مستقبًل( 
تعمل إدارة تفتيش العمل في وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون الجتماعية على تعزيز قدراتها التدقيقية، علمًا أنها بصدد زيادة عدد مفتشي 

العمل، كما تحرص على توفير التدريب المناسب لهم للقيام بواجباتهم على الوجه األمثل. وتتجلى عمليات التدقيق الوزارية في مراقبة المتثال 
بالموقع، حيث تشمل مسؤولياتها عمليات تفتيش تتعلق بالصحة، والسالمة والصحة المهنية، وأماكن السكن، والعمل. وتجرى عمليات التفتيش على 

أساس منتظم وبشلك مستمر، كما يمكن أن ُتنظم بناء على تلقي شكوى من أحد األطراف المعنية.

تحرص اللجنة العليا على تعزيز عالقتها مع وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون الجتماعية بهدف إدراجها كشريك فاعل في عملية تدقيق معايير 
رعاية العمال، وسوف ننظر في إعالم الوزارة بشلك مسبق بالمعلومات المتعلقة بالمقاولين الجدد الذين سيبدؤون العمل في مواقعنا.

خطط التصحيح

بالنسبة لمجالت عدم المتثال التي يتم تحديدها عن طريق أي من آليات التدقيق المذكورة أعاله، يتعين على المقاولين تقديم خطة تصحيح –تشمل 
تواريخ تنفيذ الخطط– حتى يتسنى للجنة العليا مراجعتها والموافقة عليها، حيث يجب على المقاولين عندئذ تنفيذ خطة التصحيح المتفق عليها. 

وفي حال عدم القيام بذلك، تحتفظ اللجنة العليا لنفسها بحق تطبيق أي من البنود ذات الصلة المنصوص عليها في العقد. وتشير النسخة الثانية من 
معايير رعاية العمال بالتفصيل إلى سبل هذه اإلصالحات، والتي تمنح اللجنة العليا حق تصحيح أوجه عدم المتثال على نفقة المقاول، مع وضع المقاول 

المعني ضمن قائمة سوداء تمنعه من العمل في أي من مشاريع اللجنة العليا في المستقبل، وفي الحالت الخطيرة قد يصل األمر إلى إنهاء العقود.



برنامج التدقيق الخاص باللجنة العليا

وفقًا لتقديرات اللجنة العليا الحالية، من المتوقع أن يبلغ نشاط اإلنشاء وعدد العمال في مشاريع اللجنة العليا ذروته خالل عام 2018. لذا من الضروري 
أن تكون آليات الرصد واإلنفاذ المعمول بها اآلن قادرة على مواكبة النمو المتوقع، إذ يجب على اللجنة العليا أن تضمن أيضًا النتقال إلى عملية أكثر 

بساطة وتلقائية، يمكن من خاللها تيسير الحصول على كميات كبيرة من البيانات وتحليلها وإصدار تقارير بشأنها.

لتعزيز وأتمتة عملية التدقيق، تشرف اللجنة العليا حاليًا، بالشراكة مع مؤسسة أسباير زون، على تصميم وتطوير برنامج مخصص إلدارة عملية التدقيق  
يستند إلى  معايير رعاية العمال. خالل المرحلة األولى من استخدام برنامج التدقيق في أوائل العام 2016، سيتمكن المقاولون الرئيسيون من إجراء 

عمليات تدقيق ذاتي عن طريق تطبيق لوحي أو عبر تطبيق خاص بالحاسوب المكتبي، حيث سيوفر لوحدة رعاية العمال معلومات أكثر تفصياًل وتحديثًا 
عن مسألة رعاية العمال. كما سيتيح لوحدة رعاية العمال الوصول إلى سجالت التوظيف الخاصة بأي عامل من عمال مواقع اللجنة العليا. أما المراحل 

الالحقة فستشمل التدقيقات التي تشرف عليها اللجنة العليا، فضاًل عن إضافة عمليات تدقيق بالنسبة للمقاولين الفرعيين في مختلف مستويات 
سلسلة التوريد.

ُيظهر الشلك أدناه وفي الصفحة التالية أمثلة وظائف البرنامج. مع العلم أن هذه الصور لغايات التوضيح فقط، ول تحتوي على معلومات حقيقية 
تتعلق بشراكت أو مواقع سكن معينة. 
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اإلجراءات واألدوات الحكومية 

اعتمدت دولة قطر عام 2015 العديد من اإلجراءات التي تهدف لمعالجة قضايا رعاية العمال، وهو ما سّهل كثيرًا جهود اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 
في هذا الصدد.

تمثلت إحدى هذه الخطوات في اعتماد نظام حماية األجور من قبل وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون الجتماعية ومصرف قطر المركزي، حيث يقوم 
النظام اإللكتروني بمراقبة وتوثيق عملية دفع أجور العمال في جميع المؤسسات الخاضعة لقانون العمل في دولة قطر. وتهدف هذه المبادرة إلى 

ضمان التزام أصحاب العمل بدفع األجور بشلك منتظم وفي الوقت المحدد كما هو منصوص عليه في قانون العمل.

بموجب هذه المبادرة، يتعين على جميع الشراكت التسجيل من خالل المصارف التي تتعامل معها في الدولة، حيث تقدم لوزارة التنمية اإلدارية والعمل 
والشؤون الجتماعية المعلومات الضرورية لمقارنة المدفوعات مع السجالت الرسمية، وتشمل تلك المعلومات على سبيل المثال أرقام التأشيرات 

وعقود العمل وتفاصيل الرواتب، مما يتيح للوزارة الحرص على دفع الرواتب للعمال في الوقت المحدد. وتشمل هذه العملية نظام عقوبات يسهم في 
ضمان تنفيذ النظام وتحديثه وفقًا للوائح ذات الصلة.

أعلنت الحكومة القطرية في أكتوبر 2015 عن قانون رقم 21 لعام 2015 لتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وقد قاد هذا القانون إلى إحداث 
تدابير إيجابية إكنشاء لجنة تظلمات خروج الوافدين التي يمكن للوافد اللجوء إليها في حال اعتراض صاحب العمل على إعطائه إذن الخروج. إضافة إلى 

ذلك، يلتزم صاحب العمل بالقيام بإجراءات تجديد رخصة إقامة العامل الوافد خالل مدة ل تجاوز تسعين يومًا من تاريخ انتهائها، وإل فإنه سيكون عرضة 
للعقوبات المفروضة بهذا الخصوص. وستراقب اللجنة العليا أثر هذه التغييرات على القانون عند بدء تطبيقها في نهاية عام 2016.

كما ساهمت متطلبات التفتيش الجديدة الخاصة بجميع الحافالت ومركبات النقل الجماعي في تحسين حياة العمال، حيث اعتمدتها اإلدارة العامة للمرور 
ودخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2015، حرصًا منها على ضمان سالمة الراكب والسائقين والمشاة. ومن أبرز ميزات المتطلبات الجديدة استخدام 

العوازل الحرارية للنوافذ والتكييف الهوائي ووامضات خاصة للمركبات التي تنقل أكثر من خمسين راكبًا، إلى جانب تدابير أخرى متعلقة بسالمة المركبات 
بما يتماشى مع المواصفات والمعايير المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد أدرجت اللجنة العليا هذه المتطلبات في النسخة الثانية من معايير رعاية العمال، لتضمن بالتالي امتثال جميع المقاولين في مشاريع اللجنة العليا 
لمتطلبات التفتيش الجديدة التي حددتها اإلدارة العامة للمرور، وكذلك حماية العمال أثناء تنقلهم من وإلى مواقع عملهم.
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منتديات رعاية العمال

تتطلب معايير رعاية العمال من لك مقاول تأسيس منتدى خاص برعاية العمال في أماكن السكن، حيث يعّين العمال في لك ماكن سكن ممثلين عنهم 
لحضور اجتماع المنتدى شهريًا، يكون الهدف منه خلق بيئة آمنة للعمال من أجل طرح المسائل التي تشغل بالهم ومن ثم معالجتها وحلها.

تتلقى اللجنة العليا تقارير تتضمن التظلمات والحتياجات المطروحة، باإلضافة إلى اإلجراءات التي تم تحديدها وتنفيذها من قبل المقاولين لحّل تلك 
المسائل. وقد لحظنا أن المواضيع المتكررة ترتبط بالمأكولت والمشروبات، والمرافق، والخدمات، والصيانة، والتطوير الشخصي. ومن جملة هذه القضايا 
بالغة األهمية، تتراوح المواضيع بين الرغبة بتوافر خيارات أوسع من الطعام، والمطالبة بالمزيد من المرافق الترفيهية، واقتراح تنظيم المزيد من الدورات 

التدريبية وتعزيز فرص التطوير. ففي أكثر من 70٪ من الحالت، تعامل المقاولون على الفور مع مختلف تلك المسائل. وفي الحالت حيث يتعذر إيجاد 
حل فوري، ُتعتمد سبل تصحيحية على المدى الطويل.

باإلضافة إلى منتديات رعاية العمال، وكما هو موضح في هذا التقرير ضمن قسم إجراءات المشتريات وعملية التدقيق، ُتجري اللجنة العليا مقابالت مع 
العمال في إطار عمليات التدقيق المتخصصة التي نشرف عليها، حيث أن غالبية التظلمات المتعلقة بالتوظيف التي تم تحديدها حتى اآلن آتية من 

خالل هذه القناة. كما أن تعيين مسؤول رعاية العمال في لك مشروع، حسب ما هو منصوص عليه في النسخة الثانية من معايير رعاية العمال، سيتيح 
منفذًا آخر لطرح القضايا الخاصة بمواقع البناء وبحث السبل الكفيلة بمعالجتها.

ستواصل اللجنة العليا مراجعة نهجها لستيعاب التظلمات وإعداد التقارير بشأنها. نحن نحرص على عدم العتماد المفرط على المنتديات التي تتطلب 
أن يأخذ العمال زمام المبادرة ليعربوا عن أفاكرهم بشأن مختلف المسائل. وتبرز أهمية هذا األمر حيث من المتوقع أن تزداد أعداد العمال بشلك كبير 

خالل العامين المقبلين. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، حددت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث منصة واحدة ممولة حاليًا من قبل مؤسسة “هيومانيتي 
يونايتد”. كما أننا على علم بتطبيق متعددة اللغات على الهواتف المحمولة  تطوره شركتي “اكرافان ستوديوز” و“سي اتش تو ام هيل”، سيتيح 
للعمال فرصة إبداء مالحظاتهم بشلك سري عن ظروف المعيشة والعمل في بلدان المقصد، مما سيمكن بالتالي مدراء المشاريع والمقاولين من 

الستجابة بشلك أفضل لمصادر قلق العمال.
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تواصل ومشاركة الشراكء

ُيعتبر التعاون والحوار والمشاورات المثمرة عناصر أساسية من فلسفتنا وأسلوب عملنا فيما يتعلق برعاية العمال. فقد استفادت اللجنة العليا في نواٍح 
كثيرة من تواصلها المستمر مع الشراكء المحليين والدوليين. ونتطلع إلى زيادة وتيرة هذا التواصل والمشاركة خالل عام 2016 وفي األعوام القادمة.

كما تتواصل اللجنة العليا بشلك مكّثف مع التحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، الذي تمنحه فرصة القيام بجولت تفقدية في مواقع الستادات وأماكن 
سكن عمال الشراكت خالل الزيارات التي تقوم بها وفوده لدولة قطر بشلك منتظم.

نواصل أيضًا العمل مع مختلف المنظمات غير الحكومية، وإطالع الوفود رفيعة المستوى على تقدمنا في مجال رعاية العمال. وقد شمل ذلك خالل 
عام 2015 منظمة العمل الدولية والتحاد الدولي لعمال البناء واألخشاب ومعهد حقوق اإلنسان واألعمال، الذين ناقشنا معهم التقدم المحرز على 

مستوى نظام حماية األجور، ومنتديات رعاية العمال، ونظامنا الخاص بتدقيق رعاية العمال. كما استضفنا وفودًا حكومية وممثلين عن عالم األعمال من 
ألمانيا والوليات المتحدة األمريكية وبلغاريا وباكستان وغيرها من البلدان.

كما نتيح بانتظام لوسائل اإلعالم الدولية القيام بزيارات للمواقع، حيث شملت زيارات عام 2015 المؤسسات التالية:
•   واكلة فرانس برس

•   أسوشيتد برس
•   بلومبرغ

•   وول ستريت جورنال
•   هيئة اإلذاعة البريطانية

كما شملت مبادرات التوعية والمشاركة األخرى خالل عام 2015 حضور اجتماع مع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في قطر وكذلك مع ممثلي البلدان 
التي يعمل عدد كبير من رعاياها في دولة قطر، حيث تناول الجتماع العديد من التحديات، بما في ذلك تنفيذ نظام حماية األجور وتفعيله، والعالقات 

بين الموظفين ورؤسائهم، وابتاكر وسائل تواصل أفضل في بيئات غالبًا ما تكون متعددة اللغات. حضر الجتماع ممثلون عن الجاليات النيبالية 
والسريالنكية والبنغالية والفلبينية، باإلضافة إلى ممثلين عن مؤسسة قطر ووزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون الجتماعية ومركز التضامن، حيث 

اكنت اللقاءات مثمرة للغاية كونها أتاحت الفرصة لممثلي البلدان المصدرة للعمالة إلثارة المخاوف ذات الصلة مع مسؤولين رفيعي المستوى في دولة 
قطر. ويمكن استخدام النتائج التي تم التوصل إليها بعد نقاش مستفيض أكساس لقياس مدى التقدم المحرز على صعيد رعاية العمال.

وقد واصلت وحدة رعاية العمال حضور اجتماعات شراكء الكرامة الشهرية، وهي مبادرة أنشأتها مؤسسة قطر عام 2010. وهي لجنة عمل تتناول 
جميع جوانب دورة توظيف العمال. يتزايد عدد أعضاء هذه اللجنة منذ تأسيسها بشلك مستمر، لتشمل لك من مؤسسة قطر، ومشيرب، وقطر غاز، 

و“سي اتش تو ام هيل”، وشركة البناء القطرية ديار فينشي، وسكك الحديد القطرية )الّريل(، وهيئة األشغال العامة، واللجنة العليا للمشاريع واإلرث، 
ووزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون الجتماعية. تعقد هذه الجهات اجتماعات دورية لمشاركة المعلومات وأفضل األساليب المّتبعة، ولوضع 

ه الدعوة بانتظام للشراكت والجامعات ومتحدثين من مختلف القطاعات األخرى  مبادرات تهدف إلى تحسين مستوى رعاية العمال بشلك شامل. كما توجَّ
لتقديم عروض عن مجالت خبراتهم، مما يتيح تبادل المعرفة ونقلها.

وأخيرًا، شاركت اللجنة العليا في مؤتمر “تيك اكمب نيبال” الذي نظمته مؤسسة “هيومانيتي يونايتد”، وذلك بناء على دعوة من وزارة الخارجية 
األمريكية، حيث اجتمعت في ذلك الحدث المقام على مدى ثالثة أيام شراكت التقنية العالمية لتطوير وسائل كفيلة بالحد من استغالل العمال 

النيباليين.
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3
 مستجدات االمتثال



ُندرك في اللجنة العليا للمشاريع واإلرث -كما سبق وأوضحنا في التقريرين السابقين لمراقبة تطبيق معايير رعاية العمال- أن تحقيق المتثال الاكمل 
للمعايير ل يمكن أن يكون محط تركيزنا الوحيد، إذ نهدف إلى أن تجري جميع األطراف تحسينات مع ضمان احترام جميع الحقوق األساسية للعمال في 

مشاريعنا. وباإلضافة إلى ذلك، تقّر اللجنة العليا بأنها ل تتوقع أن تكون بمنأى تام عن النتهااكت، فال يوجد نظام مثالي. وعليه، فإننا نطمح إلى عدم 
تقييمنا على أساس النتهااكت وإنما على الستجابة الشاملة لتلك النتهااكت والتقدم الفعلي المحقق في سبيل معالجة المسائل الهيلكية الواقعة 

في صلب المشلكة.

وتواصل اللجنة العليا إجراء عمليات تدقيق شاملة لمراقبة مدى امتثال جميع المواقع التي يعمل بها عمالنا لمعايير رعاية العمال. يمثل الجدول التالي 
والمعنون بـ “نظرة عامة على المتثال” وضع المتثال في جميع المواقع التي خضعت للتفتيش والمعاينة خالل الفترة التي يغطيها هذا التقرير. 

ونظرًا لتفاوت مدة العقود، فقد اسُتثنيت بعض بيانات القوى العاملة حيث أنها غير متاحة حاليًا.
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مقاول أعمال الحفر األولية

 المقاولون الفرعيون

أخضر١حمد بن خالد للمقاوالت

أصفر١ ١

تحدد المؤشرات الخضراء والصفراء والحمراء الواردة أدناه مستويات االمتثال لمعايير رعاية العمال حتى آخر عملية تدقيق أجريت في ٢٠١٥

األخضر:       مستوى عال من االمتثال (ربما هناك حاجة إلى إجراء بعض التحسينات الطفيفة)
األصفر:       من الممكن تحقيق مستوى أعلى من االمتثال (ستكون هناك حاجة إلى إجراء تحسينات طفيفة أو كبيرة)

األحمر:        احتمال محدود لتحقيق مستوى أعلى من االمتثال (سيكون هناك حاجة إلى إجراء تحسينات كبيرة)
   

استاد الوكرة ( تنفيذ اللجنة العليا للمشاريع واإلرث) 
 تعليقات مرحلة اإلنشــاء (ديســمبر ٢٠١٥) - أعمال بناء تمهيدية

• مستوى عاٍل من االمتثال من قبل المقاول الرئيسي
• اكن العمال يقومون بالطبخ أول األمر، غّير المقاول ذلك

   ليتم تقديم وجبات طعام مجانية في مساكن العمال
   وموقع المشروع

• تم تأسبس منتدى رعاية العمال
• غرفة اإلسعافات األولية أفضل تجهيزًا مما هو محدد في   

   المتطلبات القانونية
• تم تركيب ستائر لحماية الخصوصية وألواح لألنشطة

   وطاوالت ومصابيح قرب األسّرة
• تم تحسين مرافق رعاية العمال في الموقع

• بادر المقاول بتعيين مسؤول لرعاية العمال في الموقع،    
   باإلضافة إلى مسؤول لنفس الغاية في ماكن السكن

• يتم استخدام األسّرة ذات الطابقين في بعض الغرف في   
   حاالت منعزلة

• اكن هناك حاالت تدخين داخل البناء دون وجود أماكن خاصة   
   بالمدخنين خارج المبنى 

• مشالك فيما يتعلق بماكفحة الحشرات 
• بعض أجهزة كشف الدخان اكنت عليها غطاء بالستيكي    

   مؤقت 
• تعّهد المقاولون بمعالجة المسائل العالقة كجزء من خطة  

   تصحيحية

• هناك حاجة لتحسين المرافق الترفيهية والرياضية،   
   وترتيبات توفير الطعام. تمت إزالة األسّرة ذات الطابقين    

   واستخدام أسّرة فردية

 تعليقات

• النقاط األساسية في المعايير اكنت مطبقة، رغم أن هناك   
   حاجة لبعض اإلجراءات التصحيحية للوصول إلى مستوى

   التزام أعلى
• لم تكن المساحة المخصصة للشخص الواحد (بالمتر المربع)   

   تلبي معايير رعاية العمال 
• تم تظليل المساحات بين المباني وتجهيز غرفتين للتلفزيون 

• تم تأسيس منتدى رعاية العمال
• تم توفير إنترنت واي فاي في بعض األماكن داخل وحول   

   السكن، كما قامت وزارة المواصالت واإلتصاالت بتجهيز غرفة   
   للكمبيوتر وتدريب عبر ”برنامج التواصل األفضل“

 تعليقات

استاد مؤسسة قطر (تنفيذ مؤسسة قطر)

استاد البيت – مدينة الخور (تنفيذ مؤسسة أسباير زون)

 مرحلة اإلنشــاء (ديســمبر ٢٠١٥) - أعمال بناء تمهيدية

مرحلة اإلنشــاء (ديسمبر ٢٠١٥) – أعمال بناء تمهيدية

أصفر٣
أعمال الحفر األولية / 

الحزمة الثانية 
شركة التيسير للمقاوالت

  Active Consolidated وشركة 

مقاول أعمال البناء
التمهيدية

شركة بن عمران
أخضر١ للتجارة والمقاوالت



المقاولون الرئيسيون

المقاولون الفرعيون

المقاولون الفرعيون 

مقاولو أعمال بناء
تمهيدية / مقاولو األعمال

الهندسية الجيوتقنية

أخضر١ شركة مدماك

أخضر٢

شركة
SixConstruct 

٧

٦

٣٠

أصفر١

أصفر٢

أحمر٢

استاد خليفة الدولي (تنفيذ مؤسسة أسباير زون )
مرحلة اإلنشاء (ديسمبر ٢٠١٥) - تجديد

استاد لوسيل ( تنفيــذ اللجنة العليا للمشاريع واإلرث) 

• مستوى عاٍل من االمتثال من قبل المقاول الرئيسي
• تم تأسيس منتدى رعاية العمال

• تم تحديد ماكن جديد للسكن وتصميمه بحسب معايير   
   رعاية العمال الخاصة باللجنة العليا 

• يتم حاليًا بناء منشأة جديدة لسكن العمال

• يجب إدخال تحسينات في المنشآت الطبية المتوفرة       
   للعمال. تم تطبيق خطة عمل 

• مشلكة في ضيق الماكن واإلدارة السيئة للمنشأة
• خطة تصحيحية تقتضي االنتقال إلى بروة، وهي   

   الخطوة األولى نحو تحقيق مستوى عاٍل من االلتزام   
   بمعايير رعاية العمال

• يوجد مقر المقاولين في المدينة العمالية التي تلبي  
   مستوى عاٍل من االلتزام بمعايير رعاية العمال

• تم تعيين المقاولين الفرعيين دون تقييم مسبق   
   لوضع رعاية العمال

• تقارير التدقيق الذاتي التي تقدم بها المقاولون    
   الفرعيون اكنت نتائجها ضعيفة من حيث االمتثال     

   لمعايير رعاية العمال
• تعمل اللجنة العليا مع المقاول الرئيسي لتطوير   

   حلول تصحيحية 
• سيتم نقل عدد من المقاولين الفرعيين إلى بروة  

   البراحة في بداية عام ٢٠١٦
• سُيطلب من مقاولين آخرين وضع خطط عمل      

   تصحيحية وإال فسيتم استبعادهم من الموقع  

• عدم التزام فيما يتعلق بنظافة المطابخ وماكفحة   
   الحرائق في أماكن السكن. تم تصحيح ذلك بتركيب   

   نظام ماكفحة حريق متاكمل ونظام مراقبة 

• عدم وجود أماكن ترفيهية. ال يمكن تصحيح ذلك   
   بسبب قيود متعلقة بتصميم البناء وماكن السكن.   

   ولذلك تعّهد المقاول بتوفير وسائل نقل إلى مرافق  
   رياضية

• هناك حاجة لتحسينات في المرافق الترفيهية     
   والرياضية، وكذلك ترتيبات توفير الطعام 

• مشالك في المرافق الترفيهية وعدد األشخاص في  
   الغرفة وعدد دورات المياه منخفض جدًا  

 تعليقات

 تعليقات مرحلة اإلنشــاء (ديســمبر ٢٠١٥) - أعمال بناء تمهيدية

أخضر٢

أصفر١

أصفر١

شركة جلفار المسند

Fugro شركة

١
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مقر اللجنة العليا٤ ( تنفيذ اللجنة العليا للمشاريع واإلرث)  

أخضر١

أصفر١

أصفر١

أصفر٤

أحمر٤

أحمر٤

استاد الريان ( تنفيذ اللجنة العليا للمشاريع واإلرث) 
مرحلة اإلنشــاء (ديسمبر ٢٠١٥) – أعمال بناء تمهيدية

مرحلة اإلنشاء (ديسمبر ٢٠١٥) - ال ينطبق

 مقاولو أعمال
 البناء التمهيدية

المقاولون المشّغلون

 المقاولون الفرعيون

 مقّدم الخدمة

 مقّدم الخدمة

 مقّدم الخدمة

 شركة بن عمران
للتجارة والمقاوالت

Manco شركة

• تم تقديم تقرير بالمالحظات والتعليقات عليها وتحسين   
   مرافق الترفيه والمرافق الرياضية وتوفير خدمات   

   اإلطعام 

• تمت إزالة األسّرة ذات الطابقين وتركيب خزائن جديدة. تم   
   توفير مرافق للرياضة وغرفة للكمبيوتر وإنترنت واي فاي 

• تم إدخال تحسين على المرافق الترفيهية

• هناك حاجة لتحسينات في المرافق الترفيهية      
   والرياضية، وكذلك ترتيبات توفير الطعام

• مشالك في المرافق الترفيهية وعدد األشخاص في  
   الغرفة وعدد دورات المياه منخفض جدًا  

• عدم التزام فيما يتعلق بعدد األشخاص في الغرفة   
   وعدد دورات المياه منخفض جدًا. تم إطالق خطة تصحيح  

   كبيرة تشمل نقل الموظفين إلى أماكن سكن تم   
   تشييدها حديثًا، وتقليل عدد األشخاص في الغرفة   

   لتعديل نسبة عدد األشخاص الذين يستخدمون دورات   
   المياه المتوافرة 

• ال يوجد مرافق ترفيهية داخلية أو خارجية، ولذلك تعّهد  
   المقاول بتوفير وسائل نقل إلى مرافق رياضية

• ال يوجد إنترنت واي فاي للعمال ولكن تم تقديم إثبات أنه  
    تم طلب ذلك من مقّدم الخدمة والتركيب في مرحلة    

   الحقة

• هناك صعوبة في تطبيق متطلبات معينة نتيجة   
    تصميم بعض أماكن السكن، لكن هناك إماكنية لتجاوز   

   ذلك من خالل بدائل تم االتفاق عليها مع المقاول  

• خطة تصحيحية شاملة تركز على الحمامات وإدارة أماكن  
   السكن والنظافة. ال يوجد مرافق رياضية أو ترفيهية، ال  

   يوجد غرفة للكمبيوتر أو إنترنت واي فاي

١
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1نتائج وفقًا لتدقيق اللجنة العليا للمشاريع واإلرث   
2نتائج وفقًا لتدقيق ذاتي من قبل المقاول   

3يتم التعاقد مع المقاولين الذين تعينهم مؤسسة قطر وفًقا لمعايير مؤسسة قطر اإللزامية التي تنظم رعاية العمالة الوافدة. أعدت مؤسسة قطر تقارير التدقيق   
  الخاصة بها التي يتم تقديمها إلى اللجنة العليا التي بدورها ستجري عمليات التدقيق الخاصة بها بشأن هؤلء المقاولين.

4لم يتم التعاقد وفقًا لمعايير رعاية العمال حيث تم التعاقد قبل صدور المعايير، مع ذلك، قامت اللجنة العليا بالتدقيق وتقديم الرد للك من هؤلء المقاولين.
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منتديات رعاية العمال

في إطار شعار “اعمل بسالمة”، تمثل سالمة ورعاية العمال في اكفة مشاريع اللجنة العليا أولوية قصوى. وبينما تقع على عاتق الجميع مسؤولية 
الهتمام بمجالي الصحة والسالمة، إل أن فريق “الصحة والسالمة والبيئة” في المكتب الفني هو الجهة المسؤولة عن اإلشراف على تنفيذ المعايير 

الخاصة بالصحة والسالمة في إطار برنامج اللجنة العليا. 

يستخدم فريق “الصحة والسالمة والبيئة” نظامًا خاصًا لإلبالغ عن الحوادث واألمور الخاصة بالسالمة التي تجري في مواقع العمل، بحسب المتطلبات 
القانونية في مجال الصحة والسالمة والبيئة في دولة قطر. وهذا النظام، المستمد من نظام اإلبالغ عن اإلصابات واألمراض والحوادث الخطيرة في 
المملكة المتحدة والمعروف اختصارًا )RIDDOR(، يضمن أن تكون اللجنة العليا قادرة على التسجيل والتوثيق والتحقيق في اكفة الحوادث عبر إعداد 

تقارير خاصة وتعبئة استمارات جاهزة.  

تظهر أدناه اإلحصائيات الخاصة بالسالمة في الفترة الممتدة بين شهري أبريل وديسمبر 2015. 

باإلضافة إلى اإلحصائيات األساسية، جمع فريق “الصحة والسالمة والبيئة” اكفة البيانات المتعلقة بإصابات العمل خالل نفس الفترة بحسب نظام اإلبالغ 
عن اإلصابات واألمراض والحوادث الخطيرة. وقد اكنت هناك ست حالت:    

•  أبريل 2015: كسر في المعصم األيسر وإصابة في الوجه نتيجة السقوط من سقالة على ارتفاع 2.5 متر 
•  سبتمبر 2015: إصابة في اليد خالل عملية تركيب منصة سقالة 

•  أكتوبر 2015: كسر في الساعد األيسر عند استخدام أنبوب سقالة بشلك خاطئ لتحريك ألواح خشبية 
•  أكتوبر 2015: كسر في الاكحل األيسر بعد سقوط من ثاني درجة على سّلم 

•  نوفمبر 2015: كسر في أصبع اليد بعد أن انحصرت آلة ثقب الصخور في الخرسانة وعند إزالة اآللة لم يتمكن العامل من التحكم بحركتها 
•  نوفمبر 2015: قطع في أعلى أحد أصابع اليد عندما علق إصبع العامل بين عارضتين فولذيتين عند تحريكهما 

٦
٣,٩٨٧

استادات
قيد اإلنشاء 

أكثر من ٨,٨ مليون
عامل بناء ساعة عمل 

في ٦ مواقع إنشاء
لالستادات

حالة وفاة
مرتبطة بالعمل

صفر
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ُتظهر طبيعة اإلصابات أعاله حاجة العمال في مواقع مشاريع اللجنة العليا لكتساب مهارات إضافية وتدريب في مجال السالمة. وستتم معالجة هذا 
األمر في مركز اللجنة العليا لتدريب وتطوير مهارات العمال قيد اإلنشاء حاليًا. 

ببالغ األسف، شهدت الفترة نفسها حادثين إضافيين ل يتصالن بالعمل. ففي أكتوبر 2015، تعّرض دّهان من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 52 عامًا 
ويعمل في استاد خليفة الدولي ألزمة قلبية خالل تناول وجبة الغداء في أحد صالت الطعام في موقع المشروع. تلقى العامل عالجًا طبيًا فوريًا بما 

يّتفق مع إجراءات الطوارئ المّتبعة في المشروع، وتم نقله إلى مستشفى قريب. لكنه فارق الحياة في المستشفى في وقت لحق من ذلك اليوم 
بعد أن أجريت له عملية جراحية. وخُلص التحقيق الذي أجرته اللجنة العليا حول التعامل مع األمر إلى أن الستجابة اكنت مطابقة إلجراءات الطوارئ المّتبعة 

في الموقع.  

وفي يناير 2016، وخالل فترة إعداد هذا التقرير، تم نقل عامل من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 55 عامًا، ويعمل كسائق للمعدات الثقيلة، إلى 
منشأة طبية في الدوحة بعد تعّرضه ألزمة قلبية في ماكن سكنه. ولكنه لألسف فارق الحياة في وقت لحق من مساء ذلك اليوم. 

في الحالتين السابقتين، حرصت اللجنة العليا على أن يتم اتباع اإلجراءات المناسبة إلعادة الجثمان إلى البلد األصلي ودفع اكفة المستحقات المالية 
لعائلتي العاملين. وقد خُلصت التحقيقات في الحالتين إلى أن واجبات العمل التي اضطلع بها العامالن لم تساهم بما تعّرضا له. وبما يّتفق مع المعايير 
الدولية في مجال الصحة والسالمة التي تلتزم بها الشراكت حول العالم )بما في ذلك المملكة المتحدة والوليات المتحدة األمريكية(، تم تسجيل هذين 

الحادثين كحالتي وفاة ل تتصالن بالعمل. 



مواقع اإلنشاء 

وضعت اللجنة العليا القائمة المرجعية  التي يظهر الشلك أدناه مقتطفات منها سعيًا إلجراء أعمال التفتيش في الموقع. حيث تغطي المتطلبات 
اإللزامية ألي موقع إنشاء يتعلق بتنفيذ أحد استادات اللجنة العليا. ويشمل ذلك متطلبات مياه الشرب، والمرافق الصحية ومرافق الصرف الصحي، 

ومنطقة تناول الطعام، والمرافق الطبية، وغيرها.  تعتمد القائمة المرجعية الاكملة على النسخة األولى من معايير رعاية العمال وسيتم تحديثها 
واستبدالها فور إطالق النسخة الثانية، لضمان امتثال المقاولين لمعايير رعاية العمال بالموقع.

INSPECTION ITEM: SITE WELFARE

Date Of Audit:

Contractor's Name: 

Auditors:

Site Name & Address:

Buildings 

Drinking Water

Washing Facilities

Air Conditioning is installed in all habitable buildings occupied or used by Workers on Site in accordance with ASHRAE Codes 
and Standards and all windows, doors and ventilation openings in all habitable buildings is equipped with insect screens.

Cooled drinking water shall be provided in Site offices, mess areas, field rest shelters and at other suitable points to             
ensure every Employee is within a three (3) minute walk from a water station.

Drinking water shall be marked “Drinking Water” in the Prescribed Languages.

The Contractor and Major Sub-Contractor shall ensure that the water is of ‘wholesome’ quality and free of all contaminants.

The Contractor and Major Sub-Contractor shall install water filters, chlorinators and disinfection units and ensure 
that water storage tanks are cleaned and maintained.

Every Site where a Worker is employed for more than four (4) consecutive hours shall have washing facilities.

 Rooms containing washing facilities shall have sufficient exhaust ventilation to remove foul air and moisture in
 accordance with ASHRAE Codes and Standards.

The walls and floors of rooms containing washing facilities shall be finished with impervious wipe clean surfaces in 
order to maintain them in a hygienic condition.

On Sites employing up to twenty-five (25) Workers of the Contractor or Other Contracting Parties, washing facilities 
shall include one (1) washbasin, plus one (1) extra washbasin for every additional twenty-five (25) Workers.

On Sites employing more than one hundred (100) Workers of the Contractor or Other Contracting Parties, washing facilities
shall include four (4) washbasins, plus one (1) extra for every additional fifty (50) Employees.

Consumables such as liquid hand soap and paper hand towels shall be available in accordance with use and refilled
as soon as reasonably possible.

Pest control measures are implemented in all site offices, mess areas, washing and sanitary facilities. 

Complies Partially 
Complies

Does Not
 Comply

نموذج من القائمة المرجعية لتدقيق اللجنة العليا لظروف رعاية العمال في مواقع العمل
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استاد خليفة الدولي

تتولى مؤسسة أسباير زون مهمة تنفيذ مشروع استاد خليفة الدولي. وقد تم اختيار تحالف بين شركة مدماك للمقاولت وشركة سيكس كونستركت 
في أبريل 2014 للقيام بأعمال التجديد الشامل واإلنشاء والتشطيب والصيانة الخاصة بالستاد في أسباير زون.

يضم استاد خليفة الدولي مرافق عالية المستوى لرعاية العمال في الموقع من بينها صالة مريحة ومكيفة لتناول الطعام، والعديد من أماكن 
الستراحة والوجبات المقدمة أثناء دوام العمال لدى المقاول الرئيسي والمقاول الفرعي. كما يتوفر ممرض مسجل لدى المجلس األعلى للصحة إلى 

جانب عيادة لإلسعافات األولية في الموقع. 

أماكن تناول الطعام في موقع استاد خليفة الدولي 
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استاد الوكرة

أنشأ المقاول المسؤول عن أعمال الحفر األولية منشأة مؤقتة لتناول الطعام في الموقع من أجل تلبية احتياجات عماله وعمال المقاولين الفرعيين 
طوال فترة العقد القصيرة، وقد اكنت المنشأة مكيفة وبمستوى جيد، كما توفر بالموقع ممرض وعيادة لإلسعافات األولية. 

أماكن سكن العمال  

استاد خليفة الدولي 

تقع أماكن سكن شركة مدماك في المنطقة الصناعية وتستوعب حوالي 1200 عامل. هذه المساكن مجهزة وفق المواصفات المنصوص عليها في 
معايير رعاية العمال، مما يخلق بيئة معيشة صحية وآمنة للعمال الذين يقومون بإنشاء استاد خليفة الدولي. تضم أماكن السكن المرافق والخدمات 

التالية: 

•  خدمة مجانية لغسيل المالبس
•  خدمة إطعام في الموقع تقدمها شركة ضيافة داخلية تقوم بتوصيل الطعام للعمال في الستاد، بحيث يحصل العمال على وجبات طازجة وساخنة   

    في واحدة من قاعتي تناول طعام كبيرتين.
•  خدمات تنظيف األماكن العامة وغرف النوم

•  مرافق استراحة مغطاة 
•  طبيب بدوام اكمل 

•  منطقة داخلية لممارسة الرياضة والترفيه 
•  إنترنت واي فاي مجاني

•  صالون حالقة
•  غرف لمشاهدة التلفاز 

•  متجر صغير على مقربة من ماكن السكن 
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أماكن سكن عمال شركة مدماك



تعاقد تحالف بين شركتي مدماك وسيكس كونستركت مع مجموعة ايفرسنداي إلجراء أعمال حديد التسليح في استاد خليفة الدولي، وبعد فحص 
التحالف ألماكن سكن العمال في أوائل 2015، تلقت ايفرسنداي تعليمات بإجراء تحسينات كبيرة على أماكن سكن عمالها أو نقلهم. إل أن الشركة 

فّضلت نقل عمالها وبدأت في أبريل 2015 إجراءات نقل عمال استاد خليفة الدولي إلى بروة البراحة. واكنت هذه خطوة إيجابية من جانب الشركة، فبروة 
البراحة منشأة مشيدة حديثًا تقدم خدمة اإلطعام وغسيل المالبس وأماكن الترفيه ومرافق أخرى. ويعد هذا مثاًل واضحًا على تعزيز معايير رعاية العمال 

لدى اللجنة العليا من خالل تزويد العمال بشروط سكن أفضل من تلك التي اكنت متاحة في المنشأة السابقة. 

استاد لوسيل  

ُعينت شركة جلفار المسند لتصبح المقاول المسؤول عن أعمال البناء التمهيدية لستاد لوسيل، وتقع أماكن سكن عمال الشركة في أم صالل وهي 
عبارة عن منشأة قديمة تتكون من كبائن محمولة من طابق واحد. وأجرت وحدة رعاية العمال عملية تدقيق بشأن أماكن السكن المرشحة للعمال 

واكتشفت عدم امتثال بعض المناطق لمعايير الرعاية من حيث متطلبات نظافة المطابخ، والسالمة من الحرائق، ومتطلبات غرف النوم، إل أن المقاول 
ووحدة رعاية العمال اتفقا على الفور على وضع خطة لتحسين تلك المتطلبات. وباإلضافة إلى تلبية جميع المتطلبات الواردة في خطة التحسين 

المذكورة، ذهب المقاول إلى ما هو أبعد من ذلك متجاوزًا تلك المتطلبات بتركيبه محطة لمعالجة مياه الصرف، وذلك لستخدام المياه المعالجة في 
المناطق الخضراء وألغراض التنظيف. ولمعالجة النقاط التي أثيرت في خطة التحسين، نّفذ المقاول ما يلي: 

•  تركيب نظام متاكمل لماكفحة الحرائق في جميع أرجاء سكن العمال.
•  تحسين جميع المرافق داخل أماكن سكن العمال بالرغم من أن 45 عاماًل فقط يعملون في مشروع استاد لوسيل في ماكن السكن من أصل

   950 سريرًا موجودة في المنشأة. 
•  تظليل المساحات الفاصلة بين وحدات السكن

•  تركيب خزائن فردية جديدة مجهزة بقفل 
•  تعبيد الطريق بين وحدات السكن

 
يتواجد بماكن السكن أيضا طبيب بدوام اكمل، وقد ساهم في التصميم األولي للعيادة المسجلة، والتي تضم غرفة طوارئ متاكملة وغرفة منفصلة 

تضم عددًا من األسّرة لرعاية المرضى الذين ل يحتاجون للمبيت في العيادة. 
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المنشأة الطبية في مساكن عمال جلفار المسند

غرف نوم عمال شركة جلفار المسند قبل التحسين غرف نوم عمال شركة جلفار المسند بعد التحسين

الشلك الخارجي ألماكن سكن شركة جلفار بعد التحسينالشلك الخارجي ألماكن سكن شركة جلفار قبل التحسين



استاد الوكرة 

وقع الختيار على شركة حمد بن خالد للمقاولت في مايو 2014 لبدء أعمال الحفر األولية في موقع استاد الوكرة، حيث وفر المقاول للعمال في 
المشروع أماكن سكن في مجمع إزدان 40، الذي يقع على مقربة من المشروع. هذا ويتكون المجمع من حوالي 40 فيال استأجرت شركة حمد بن خالد 
18 منها. وباإلضافة إلى الفلل، يضم المجمع مناطق ترفيهية مركزية، ومسجد، وناد رياضي، وبركة سباحة، ومتجرًا صغيرًا. امتثلت شركة حمد بن خالد 

لمعايير رعاية العمال في ماكن السكن حيث قدمت خدمات تشمل غرفة كمبيوتر، ووجبات، وطبيب بدوام اكمل لالعتناء بصحة العمال. وبعد امتثال 
شركة حمد بن خالد لمعايير رعاية العمال داخل المجمع، بادرت الشراكت األخرى التي استأجرت فلل داخل المجمع بإجراء تحسينات مماثلة على أماكن سكن 

العمال.

غرفة كمبيوتر لعمال شركة حمد بن خالدغرف نوم عمال شركة حمد بن خالد

الشلك الخارجي ألماكن سكن عمال شركة حمد بن خالد المرافق الطبية لشركة حمد بن خالد
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استاد البيت واستاد الريان

عملت اللجنة العليا بشلك وثيق مع شركة بن عمران للتجارة والمقاولت بعد اختيارها لتنفيذ أعمال الحفر األولية باستاد البيت، حيث عكفت شركة بن 
عمران على تحسين أماكن سكن العمال من خالل إضافة ما يلي:

•  مرافق ترفيهية
•   تظليل المساحات الفاصلة بين وحدات سكن العمال

•  آلية لتبريد المياه 
•  بسط سطح إسفلتي في المناطق الخارجية لتخفيف الغبار 

تم توثيق العديد من هذه التحسينات في التقرير نصف السنوي األول لمراقبة تطبيق معايير رعاية العمال، حيث استفاد من تلك التحسينات جميع 
العمال البالغ عددهم 815 عاماًل ممن يقيمون في أماكن السكن هذه، وذلك على الرغم أن180 عاماًل فقط عملوا في مشروع اللجنة العليا. 

ويستفيد  عمال استاد الريان الذي تقوم شركة بن عمران بتنفيذ األعمال المدنية فيه من التحسينات على أماكن السكن. 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن شركة بن عمران بصدد بناء أماكن سكن جديدة تلبي معايير رعاية العمال. ومن المتوقع أن يتم النتهاء منها في الربع األول 
من عام 2016. كما أن وحدة رعاية العمال على اتصال وثيق مع شركة بن عمران لمتابعة النتهاء من هذه المنشأة. 

 مقاول تحت المجهر - النخيل للزراعة والتجارة

وقعت شركة نخيل عقدًا مع أسباير لوجيستيكس في يوليو 2015 إلنشاء مزرعة للعشب الصطناعي لختبار أنواع مختلفة من العشب من أجل 
استخدامه في الستادات. 

وعلى الرغم أن نخيل اكنت مقاول أسباير القائم آنذاك، المتعهد بصيانة وتطوير المساحات الخضراء في أسباير زون، إل أن معايير رعاية العمال لم 
تطبق في هذا المشروع. إل أنه ومنذ منح مشروع زراعة العشب ومشروع منفصل لتطوير مالعب التدريب المؤقتة في استاد الريان، بدأ امتثال 

شركة نخيل لمعايير رعاية العمال.

كشفت عملية التدقيق األولى التي أجرتها وحدة رعاية العمال لمراقبة مدى امتثال شركة نخيل للمعايير عن تحديات كبيرة في األماكن المقترحة 
لسكن العمال. ويتعلق عدد كبير من هذه التحديات بسوء أعمال الصيانة التي يجريها المالك على سكن العمال، وهو ما حاولت شركة نخيل 
معالجته. فبعد تقديم نتائج التفتيش للشركة، قررت إدارتها نقل العمال إلى المدينة العمالية حيث تحسنت ظروفهم المعيشية على الفور 

وبشلك ملحوظ. وعلى الرغم أن 140 موظفًا لدى شركة نخيل يعملون في مشاريع متعلقة باللجنة العليا، نقلت نخيل قرابة 1200 عامل إلى 
المدينة العمالية، كما وضعت الشركة خطة لنقل جميع عمالها البالغ عددهم 4000 عامل إلى المدينة العمالية بحلول نهاية الربع األول من 

عام 2016. 



باإلضافة إلى هذه الخطوة اإليجابية، أطلقت نخيل في 1 ديسمبر 2015 “إجراء التشاور مع الموظفين”، حيث أرسى هذا اإلجراء الذي وقعه 
العضو المنتدب للشركة عملية لتمثيل الموظفين، حسب المرشحين لنتخابات العمال. تم ترشيح ثالثة عشر مرشحًا في الدورة الماضية. وأجريت 

النتخابات في 24 ديسمبر 2015، ونتج عنها انتخاب خمسة ممثلين للعمال. 

غرف نوم عمال شركة نخيل غرف كمبيوتر عمال شركة نخيل
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باإلضافة إلى ذلك، رصد تدقيق اللجنة العليا عدم المتثال لمتطلبات التوظيف الواردة في معايير رعاية العمال، حيث وجد أن هناك عددًا كبيرًا 
من العمال قد دفعوا رسوم توظيف إلى ولكاء في البلدان القادمين منها. وتم إرسال هذه المعلومات إلى شركة نخيل، التي تعمل اآلن 

مع اللجنة العليا على معالجة هذه المسألة من خالل تحسين أساليب التوظيف لديهم. وفي ديسمبر 2015، ضمنت نخيل أيضًا حيازة العمال 
لجوازات سفرهم، وحصلت على إقرارات موقعة بذلك من لك عامل. باإلضافة إلى ذلك، كشفت وثائق تمت مراجعتها أثناء عمليات التدقيق أن 

شركة نخيل تقوم بدفع أجور موظفيها في الوقت المحدد.
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4
التحديات



كما هو الحال بالنسبة ألي برنامج معقد ومتعدد الجوانب، ُتظهر عملية تطبيق معايير رعاية العمال تحديات كثيرة. ولطالما اعتبرت اللجنة العليا هذه 
التحديات فرصًا لمواصلة تحسين األداء والخدمات وتعميق الحوار مع شراكئنا. ووفق هذا النهج يمكن التوصل إلى الحلول المناسبة لتلك العقبات 

وتنفيذها أوًل بأول.

المعلومات 

يعّد تقديم بيانات دقيقة أمرًا هامًا جدًا من أجل تحديد المشالك وحّلها والحيلولة دون تكرارها مستقباًل. وفي هذا السياق، شلك شح المعلومات 
واإلحصاءات واألبحاث ذات المصداقية في قطر تحديًا مستمرًا، تسعى اللجنة العليا لبحث سبل تجاوزه. وارتأت كخطوة أولية أن تقوم بتطوير عملية 

البحث والتخطيط داخل وحدة رعاية العمال. وسيعمل فريق البحث والتخطيط على إجراء عمليات البحث والتحليل والتقييم، وتلكيف جهات أخرى للقيام 
بذلك،  من أجل دعم إتاحة البيانات المتعلقة برعاية العمال وإدارتها. كما سيدخل الفريق في شرااكت مثمرة مع جامعات ومعاهد أبحاث، في  طليعتها 
جامعة قطر، سيتم من خاللها تنفيذ مشاريع بحثية معينة تستطيع اللجنة العليا الستفادة منها. على سبيل المثال، ارتأت اللجنة العليا وجامعة قطر 

أن تعمال معًا انطالقًا من الهتمام والرغبة المشتركة بتقدم األجندة الوطنية في مجالت تخص العمال المهاجرين، حيث سيسهما في بناء بحث عالمي 
المستوى يختص برعاية العمال، ووضع دليل جامع لفهم وتعزيز رعاية العمال في دولة قطر. تهدف الشراكة إلى فهم وفحص جميع الجوانب والقضايا 
خالل الدورة الاكملة لتجارب العمال المهاجرين، بدءًا من مرحلة التوظيف، فمرحلة ما قبل مغادرة البالد المصدرة للعمالة وتلقي التوجيهات الالزمة في 

هذه المرحلة، وصوًل إلى التعرف على حقوق العمال وحماية رعايتهم في قطر، حتى مرحلة عودتهم إلى بلدانهم.  

وستساعد منصة التدقيق المعلوماتية، التي جاء تفصيلها ضمن قسم “التقدم في مجال الحوكمة واإلجراءات” من هذا التقرير، اللجنة العليا في 
معالجة هذا التحدي. ومن المنتظر أن تعمل هذه المنصة كمستودع للك البيانات المتعلقة برعاية العمال في مشاريع  اللجنة العليا، بما فيها 

معلومات التدقيق والتفتيش، وبيانات منتدى رعاية العمال، واستمارة بيانات أساسية للك عامل جديد، وبيانات مفصلة عن جميع العمال. وستقدم هذه 
البيانات، التي سيتم تحديثها وتعزيزها بشلك متواصل، للجنة العليا تصّورًا محدثًا وشاماًل عن العمال والمشالك التي يواجهونها. وستدخل هذه المنصة 

حيز التنفيذ قبل وقت طويل من درجة الذروة التي تتوقعها اللجنة العليا فيما يخص عدد العمال في مشاريعها.
 

كما تخطط اللجنة العليا إلى إطالق العديد من المبادرات مثل إدراج أنشطة أخرى في مواقع اإلنشاء للتواصل مع العمال، مثل إجراء مقابالت مع العمال 
ستمكن من جمع بيانات ومعلومات دقيقة. ومن ضمن خطط اللجنة العليا أيضًا، تكثيف التعاون مع المنظمات غير الحكومية بحيث تتمكن اللجنة 

العليا من الستفادة من المعلومات التي يتم جمعها خالل العمل الميداني وتحليلها من أجل استكمال خططنا المستقبلية ورفع درجة وعي العمال 
بحقوقهم في قطر.

  
الضوابط األخلقية للتوظيف 

البدائل التعاقدية ورسوم التوظيف 

تدرك اللجنة العليا تمامًا جدية المشالك المرتبطة بأساليب توظيف العمال الوافدين إلى قطر، وتعّد البدائل التعاقدية ودفع رسوم للتوظيف أبرزها،
غير أن هذه المسألة ل يمكن للجنة العليا معالجتها على حدة. لذلك سنتشارك مع المنظمات غير الحكومية وأطراف أخرى معنية بهذه المسألة من 

أجل تطوير أساليب متينة ومبتكرة لمعالجة هذه المسألة. 

كما تواصل اللجنة العليا على المستوى الداخلي متابعة أساليب المقاولين في ما يخص التوظيف في مشاريع اللجنة العليا، للتأكد من مطابقتها 
لمعايير رعاية العمال. كما أن رفع درجة وعي العمال، والولكاء، والمشغلين عمٌل يكتسي أهمية قصوى في سبيل ضمان استيعاب وفهم لك األطراف 

لحقوقها، وواجباتها في لك مراحل عملية التوظيف. وتعتزم اللجنة العليا في هذا الصدد عقد جلسات إحاطة مع جميع العمال والمسؤولين عن 
رعاية العمال في المشاريع ونظرائهم في أماكن السكن، حتى يكونوا على بّينة من عملية التوظيف هذه، ومن أدوارهم وحقوقهم خالل مراحلها 

المختلفة.
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وتقتضي معالجة هذه المشالك اعتماد نهج متعدد األطراف مبني على التعاون بينها. وستواصل اللجنة العليا إشراك الالعبين الرئيسيين في هذه 
العملية بغية الستفادة من أفضل الممارسات في هذا المجال والدروس المستفادة. باإلضافة إلى ذلك، نعتزم زيارة البلدان المصدرة للعمالة، حيث 

سيتم تقديم معايير رعاية العمال الخاصة بنا في تلك البلدان للولكاء ولك المشاركين في عملية التوظيف.
 

تأخر دفع أجور العمال 

مسألة التأخر في دفع أجور العمال في قطر مشلكة ليست وليدة اليوم. وكما جاء تفصيله في قسم “التقدم في مجال الحوكمة واإلجراءات” من هذا 
التقرير، تم التوصل إلى حل لهذه اإلشاكلية على المستوى الوطني من خالل نظام حماية األجور. 

مصادرة الجوازات وبطاقات اإلقامة 

وافقت اللجنة العليا في وقت سابق على نظام يسمح بالحتفاظ بجوازات سفر العمال في مكتب السكن، على أن يقدم العمال موافقة ُموّقعة على 
ذلك. غير أن اللجنة العليا قد وجدت مؤخرًا خالل عمليات التدقيق أن عددًا من الموافقات قد ل تكون قد ُوّقعت بشلك طوعي، وذلك قد يؤدي إلى 

اضطهاد العمال وسوء معاملتهم، فقررت التخلي عن هذا النظام وطالبت بأن يحتفظ لك عامل بجواز سفره. وتوصي النسخة الثانية من معايير رعاية 
العمال المقاولين بتوفير خزانة مجهزة بقفل للك عامل كي يحتفظ بجواز سفره وغيره من الوثائق الشخصية فيها.

لضمان المتثال لهذه المتطلبات، ستواصل اللجنة العليا مراقبتها لألنشطة من خالل المبادرات المختلفة المفصلة في هذا التقرير، بما في ذلك 
عمليات التدقيق والمراقبة، وإجراء مقابالت مع العمال، ومن خالل استخدام البيانات التي تم حفظها في برنامج التدقيق. 

يعد التأخير الحاصل في عملية إصدار رخصة اإلقامة وانتهاء صالحيتها، وهي وثيقة ضرورية لغير القطريين من أجل إقامة قانونية في الدولة، من بين 
التحديات التي يواجهها العمال. وفي هذا السياق، تنوي اللجنة العليا استخدام برنامج التدقيق من أجل تسجيل تواريخ انتهاء رخص إقامة لك العمال 

في مواقع اللجنة العليا، ومراقبتها عن كثب والتأكد من إصدارها وتجديدها في الوقت المناسب.

إدارة سلسلة التوريد

تعكف وحدة رعاية العمال على تحديد وتقييم التجاهات العالمية المتعلقة بالمتثال الجتماعي ضمن سلسلة التوريد. وتبحث أيضًا في سبل تطبيق 
النتائج التي تتوصل إليها في عمل اللجنة العليا. ومن خالل ما تم رصده إلى اآلن، يتبين أن نموذج البناء غير المركزي ينطوي على عدة مخاطر بسبب عدد 

المقاولين الفرعيين المشاركين في المشاريع والذين يتعاقدون مع أطراف أخرى إلنجاز أجزاء من المهام المولكة إليهم، وهو ما ينتج عنه تعقيد في 
مراحل التعاقد.

 
تعتمد السوق القطرية بشلك كبير على شراكت توريد العمالة التي تتلخص مهمتها في توفير العمال لمقاولين ومقاولين فرعيين. وكما حددت 

منظمات غير حكومية متعددة وغيرها من المنظمات، أن العمال في هذه المرحلة من التسلسل التعاقدي يكونوا أكثر عرضة لالنتهااكت المحتملة. 
وفي هذا السياق، تدرك اللجنة العليا حاجتها ألن تشرف بشلك أكبر على المقاولين الفرعيين، وشراكت توريد العمالة في جميع المواقع التابعة لها، 

والتأكد أن لك األطراف المعنية تعي تمامًا مسؤولياتها في مجال رعاية العمال.
 

تتم معالجة هذه اإلشاكلية من خالل عمل اللجنة العليا بالتعاون مع المقاولين من أجل تطوير وتطبيق عملية موحدة وأكثر شفافية فيما يتعلق 
بتوظيف العمال ومتابعتهم في مواقع البناء. كما تفكر اللجنة العليا بأن تشترط على المقاولين نموذجًا مشابهًا لعملية تقديم المناقصات، لضمان 
تدقيق وتقييم جيد لرعاية عمال لك المقاولين الفرعيين قبل بدء العمل في مشاريع اللجنة العليا. وقد يتم صياغة هذا النموذج بإشراف اللجنة العليا.

 
كما إننا واثقون من أن خاصية قاعدة البيانات في برنامج التدقيق ستسمح بإدارة أفضل للمسؤوليات المتعلقة برعاية العمال في جميع مراحل التعاقد.
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الرعاية الطبية 

تتمثل التحديات بخصوص مشاريع اللجنة العليا في الطالع على ملفات العمال الطبية وتأمينها، وهو ما يعد عادًة شرطًا أساسيًا قبل الستفادة من 
المتابعة والعالج. 

رصد المجلس األعلى للصحة تأخيرًا في إصدار البطاقات الصحية وتسجيل األطباء والماكتب الطبية المتواجدة في مواقع العمل. وتعكف اللجنة العليا 
على معالجة هذه المسألة من خالل مراقبة دقيقة للتقارير الشهرية التي نتلقاها من المقاولين، والتي تتيح معلومات جديدة وتحديثات بخصوص 

بطاقات العمال الصحية. وفي هذا الصدد، تعمل اللجنة العليا مع المقاولين على حل المسائل العالقة وتجاوز أي تأخير. وإذا اقتضى الحال، ستعرب 
اللجنة العليا عن قلقها مباشرة للجهات الحكومية المعنية، لتتأكد من تسليم جميع البطاقات الصحية في الوقت المناسب.

أما المسألة األخرى المرتبطة أيضًا بالرعاية الصحية فهي الشرط القاضي بأن يخضع جميع العمال الوافدين على دول الخليج لفحص طبي في بلدانهم 
بمركز تابع لتحاد المراكز الطبية المعتمدة في الخليج قبل القدوم إلى دول الخليج. ول تقبل سلطات الهجرة في البلدان الخليجية المستقبلة سوى 

الشهادات الطبية المعتمدة من  اتحاد المراكز الطبية المعتمدة، غير أن الوثائق تشير إلى إماكنية حصول تحايل خالل العملية من خالل استخدام تقارير 
طبية مزورة على سبيل المثال. وحيث أن الشهادات الطبية سارية المفعول تعتبر أمرًا رئيسيًا لضمان تمتع العمال القادمون إلى قطر بالصحة واللياقة 

الالزمة لممارسة العمل، ستستمر اللجنة العليا برفع هذه المسائل للجهات المختصة، لضمان الوصول إلى حل لها.

 من شأن المتثال التام والاكمل لشرط إجراء الفحوصات الطبية للعمال األجانب لدى أحد مراكز اتحاد المراكز الطبية المعتمدة في الخليج، وكذلك 
الستفادة من نتائج الستبيانات الصحية، أن يساعد في جمع معطيات مهمة عن الموضوع. وسيساهم أيضًا في بذل الجهود المناسبة لضمان الحصول 

على الرعاية الصحية الاكفية.
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النقل  

شلك توفير وسائل نقل آمنة وفعالة تحديًا للمقاولين في قطر، وحسب ما جاء تفصيله في قسم “اإلجراءات واألدوات الحكومية” من هذا التقرير، 
قامت اإلدارة العامة للمرور مؤخرًا بتطبيق حزمة جديدة من القوانين المتعلقة بالحافالت والمركبات، تهدف إلى مواجهة هذا التحدي طويل األمد من 

خالل فرض أنظمة سالمة خاصة في جميع وسائل النقل التي ُتقل أحد عشر شخصًا أو أكثر. 

ومن جهتها ضّمنت اللجنة العليا في النسخة الثانية من معايير رعاية العمال شرطًا ُيلزم المقاولين باحترام هذه المتطلبات. وبالدعم الذي توفره اإلدارة 
العامة للمرور في عملية مراقبة وتطبيق هذه المتطلبات، من المنتظر أن يتم رصد تحّسن على وسائل نقل العمال في وقت وجيز.

المسافة بين أماكن السكن ومواقع العمل ومدة التنقل

مازالت مدة التنقل التي تفصل بين أماكن سكن العمال ومواقع العمل تشلك مصدر تحد، وقد ينجم عن تحّسن في مجال ما نتائج سلبية قد تؤثر على 
مجال آخر. على سبيل المثال، العمال الذين يشتغلون في استاد البيت في الخور ويعيشون حاليًا في المدينة العمالية الجديدة يستفيدون من مرافق 

ذات جودة عالية، إل أنهم مجبرون على قطع مسافة تستغرق بين 45 و60 دقيقة تقريبًا لك يوم بين أماكن سكنهم وموقع العمل.
 

وبالنظر إلى العدد المحدود في أماكن السكن المقبولة، ل يمكن تفادي مثل هذه الحلول والتسويات. ولعل الوضعية ستتحسن ما أن تفرغ الحكومة 
من إنشاء أماكن سكن أخرى. وبالنيابة عن الحكومة القطرية، شرعت وزارة البلدية والبيئة في تعيين مقاولي اإلنشاء، واألعمال التشغيلية، والنقل 

لتطوير مرافق سكنية دائمة للعمال، والتي ستتيح خيارات كثيرة وستمّكن المقاولين من استئجار أماكن سكن أقرب إلى مواقع العمل في المستقبل. 
يوضح الجدول أدناه مواقع مرافق سكن العمال  المزمع إنشاؤها وطاقتها الستيعابية. مع العلم أنه قد بدأت األعمال اإلنشائية في المرفق األول من 

خمسة مرافق سكنية للعمال. 
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5
طريق المستقبل



إن التعامل مع مسألة رعاية العمال في مشروع بحجم بطولة أكس العالم لكرة القدم قطر 2022 بما تشمله من استادات ومنشآت يتطلب منا بذل 
جهد مضاعف ل يقتصر فقط على إصدار معايير رعاية العمال وإنما السهر أيضًا على تطبيقها وضمان اللتزام بها. وقد حّسنت اللجنة العليا في عام 

2015 كثيرًا من قدرتها على تحقيق أهدافها المرتبطة برعاية العمال، من خالل ضمان تطبيق المعايير بشلك فعال. وقد ركزنا جهودنا لرفع جودة 
معايير رعاية العمال التي حظيت باإلشادة والدعم في أوساط العديد من المنظمات غير الحكومية، وينصب اهتمامنا أيضًا على تطوير نظام مراقبة 

وإنفاذ متين.      

وإذ ندرك أن اللجنة العليا تحقق تقدمًا حثيثًا، فنحن نعترف أنه ما زال أمامنا الكثير إلنجازه. كما أننا ملتزمون بالستفادة من إنجازاتنا السابقة والقتداء بها 
خالل العام القادم. وسيكون من بين التحديات الكبرى التي سنواجهها تطوير وتنفيذ نهج استراتيجي أكثر تماساًك في مسألة رعاية العمال. وسيمكننا  

هذا النهج الجديد من مواجهة التحديات والعقبات الحالية وإيجاد فرص لوضع خطط وبرامج تجمع بين عدة شراكء وتهدف إلى تحسين رعاية العمال.
  

مجالت اهتماماتنا األساسية في عام 2016 هي:
 

•  تطوير وتوسيع استعمال برنامج التدقيق التي جاء ذكره في التقرير، والذي سيساعد اللجنة العليا والمقاولين على بلورة رؤية آنية وأكثر وضوحًا      
    ودقة في ما يخص تطبيق معايير رعاية العمال.

•  إصدار النسخة الثانية من معايير رعاية العمال بالتشاور مع التحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( والمقاولين وعدد من المنظمات غير الحكومية.

•   تعيين مراقب خارجي )طرف ثالث( من أجل التطبيق اللكي والتام لنظام التدقيق من أربعة مستويات الذي جاء ذكره مفصاًل في هذا التقرير.
•   تحديد ونشر التقنيات المبتكرة وحلول أخرى سيكون لها تأثير إيجابي على حياة العمال.

•   إطالق مركز اللجنة العليا لتدريب وتطوير مهارات العمال، وهو مركز متخصص يتيح تدريبًا على المهارات التقنية والمهارات الشخصية للعمال. 
وتشمل هذه العملية إدماج العمال لدى وصولهم لقطر وتقييم مهاراتهم وصقلها، وتوفير تعليم أساسي يحسن قدراتهم في المجالت التي ل 

تدخل ضمن نطاق متطلبات عملهم المباشر.          
•  توسيع حفظ السجالت وجمع البيانات عن طريق آليات البحث والتخطيط التي تم إنشاؤها حديثًا، باإلضافة إلى آليات أخرى وردت في هذا التقرير.

•    تعزيز التنسيق بين اللجنة العليا والهيئات المحلية والدولية، ودعم التقدم الذي تم التوصل إليه بالتعاون مع وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 
الجتماعية في مجال تحسين رعاية العمال في أرجاء قطر، والعمل مع الشراكء من أجل تحسين برامج التدقيق وعمليات إعداد التقارير الخاصة 

بالمقاولين. 
•   توظيف مفتشين إضافيين بغية مواجهة الطلب المتزايد والتأكد من قدرة الفريق على تقديم خطط تصحيحية لجميع المسائل وتنفيذها.

لطالما ركزت اللجنة العليا على أهمية عامل الوقت وضرورة بذل الجهود من أجل مواصلة تحسين رعاية عمالنا. وما زلنا نؤمن بأن المشاركة التفاعلية 
والبحث وتبني نهج منفتح وشفاف لكها عوامل تمكننا من إحراز تقدم ملموس في تحسين ظروف حياة العمال في قطر، والتأسيس إلرث اجتماعي 

يتمثل بإصالح مستدام لنظام رعاية العمال الخاص بأول بطولة لأكس العالم لكرة القدم في الشرق األوسط.
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