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التمهيد

فــي الوقــت الــذي ُتبــذل فيــه العديــد مــن المحــاوالت الراميــة إلــى تحويــل دول منطقــة الشــرق األوســط، وال ســّيما دول الخليــج العربــّي، إلــى 
اقتصــادات معرفــة تجــذب المواطنيــن والمهاجريــن مــن ذوي المهــارات الممّيــزة، ســيواصل قطــاع اإلنشــاءات ســعيه لتوظيــف أعــداد كبيــرة 
ــة. توظيــف  ــة الوطني ــد العامل ــن المحــدودي المهــارات لاضطــاع وظائــف يتعــّذر مكننتهــا أو تأميمهــا وال تجــذب الي ــال المهاجري مــن العّم
نســبةكبيرة مــن العّمــال المهاجريــن يطــرح العديــد مــن التحّديــات علــى الشــركات التــي تســعى إلــى االمتثــال لمعاييــر العمــل والممارســات 
المهنيــة المســؤولة. هــذه األداة التوجيهيــة تســعى الــى دعــم الشــركات فــي هــذا االطــار و ترتكــز علــى نشــر التوعيــة وااللتــزام بثقافــة الصحــة 
والســامة المهنّيــة ومبادئهــا، كمــا انهــا تتطــرق الــى اشــكاليات أخــرى كالتوظيــف خــارج البلــد وادارة مــوارد بشــرية مــن لغــات ومهــارات 
ومســتويات تدريــب مختلفــة وضمــان امتنــاع العّمــال عــن تقديــم رشــاوى للحصــول علــى وظائــف، باالضافــة الــى صــرف األجــور فــي الوقــت 

المناســب وبدّقــة. 

يلتــزم  كّل مــن المكتــب اإلقليمــّي للــدول العربّيــة التابــع لمنظمــة العمــل الدولّيــة والمنظمــة الدولّيــة ألصحــاب العمــل بدعــم أصحــاب عمــل 
قطــاع اإلنشــاءات لتعزيــز العاقــة بيــن العّمــال وأصحــاب العمــل. تهــدف األداة التوجيهّيــة هــذه  الــى مســاعدة شــركات اإلنشــاءات علــى دمــج 
معاييــر العمــل المعتمــدة فــي ممارســاتها المهنيــة وتحســين نوعّيــة حيــاة العّمــال وتعزيــز صناعــة إنشــاءات فّعالــة وعادلــة تتمتــع بامكانيــات 

انتــاج ومنافســة عاليــة.

ربا جرادات،
مدير عام مساعد

والمدير اإلقليمّي للدول العربّية في منظمة العمل الدولّية

ا رئيًسا منطقة الخليج  تعّد صناعة اإلنشاءات قطاًعا اقتصاديًّ
العربّي مع استمرار ارتفاع وتيرة الطلب المحلّي في سوق العمل، 

وذلك نتيجة استحداث مشاريع إنمائّية ضخمة.

روبرتو سواريز سانتوس،
 أمين عام المنظمة
الدولّية ألصحاب العمل
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كلمة الشكر والتقدير

توّلــت كّل مــن كليــر فالكونــر مــن شــركة »Equidem Research and Consulting« االستشــارّية، صوفيــا كاغــان مــن المكتــب اإلقليمــّي 
للــدول العربّيــة التابــع لمنظمــة العمــل الدولّيــة مهمــة إعــداد هــذه الوثيقــة التــي شــارك فــي صياغتهــا أيًضــا كّل من أكوســتينا مورني، ســتيفاني 
مينــي، بيتــر هــول، بييــر فينشينســيني، ماثيــاس ثورنــز، ماريــا بــاز أنزوريغــي مــن المنظمــة الدولّيــة ألصحــاب العمــل، باالضافــة الــى اليــزا ماركــس 
 BSR Business for « ولمــا عويجــان مــن المكتــب اإلقليمــّي للــدول العربّيــة التابــع لمنظمــة العمــل الدولّيــة، بيتــر نيســتور مــن منظمــة
  ”Equidem“ و مصطفــى قــادري مــن »Control Risks« جيمــس لــوري، كريــم داود، مــارك إســكندر مــن شــركة ،»Social Responsibility

و خليفــة خميــس مطــر مــن اتحــاد غــرف التجــارة والصناعــة فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة.

تــم تقديــم مدخــات مهمــة لهــذا التقريــر مــن قبــل شــركات المقــاوالت فــي دولــة الكويــت ومملكــة البحريــن وذلــك مــن خــال مباحثــات 
المائــدة المســتديرة المنعقــدة فــي أبريــل 2018 )الكويــت( وســبتمبر 2018 )البحريــن( ومــن الواجــب تقديــم الشــكر إلــى غرفــة تجــارة وصناعــة 

الكويــت وغرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن )لجنــة العقــارات والبنــاء( لتنظيــم هــذه االجتماعــات )كا بمــا يخصــه(.
 

وفــي هــذا الســياق، نــود أن نتقــّدم بجزيــل الشــكر والتقديــر إلــى شــركة »Building Responsibly« عبــارة عــن ائتــاف صناعــي يعمــل علــى 
تعزيــز احتــرام حقــوق العّمــال ورعايتهــم، ال ســّيما جيــس فيــردون مــن شــركة »Multiplex«، فيليــب فــون )مــن شــركة »Fluor«( وهانرييــت 

.»Vinci« ماككــول مــن شــركة

ولمزيد من المعلومات حول شركة »Building Responsibly«، ُيرجى زيارة الموقع اإللكترونّي التالي: 
.www.buliding-responsibly.org

http://www.buliding-responsibly.org
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فــي وجــه تحــّول اتجاهــات ســوق عمــل كّل مــن منطقــة الشــرق األوســط وقطــاع  اإلنشــاءات ، نجحــت منظمــة العمــل الدولّيــة والمنظمــة 
الدولّيــة ألصحــاب العمــل فــي تحديــد الحاجــة إلــى االســتعانة بمــوارد مخّصصــة التــي تســمح للمؤّسســات باســتحداث إجــراءات وسياســات 
داخلّيــة تدعــم تقّيدهــا بقوانيــن العمــل الوطنّيــة والدولّيــة ومعاييرهــا. وبالتالــي، تهــدف األداة التوجيهّيــة هــذه إلــى دعــم الشــركات العاملــة 
فــي قطــاع اإلنشــاءات ومســاعدتها فــي تحســين إنتاجّيتهــا وقدراتهــا التنافســّية وســمعتها، باالضافــة إلــى اكتســاب فــرص جديــدة فــي 

منــاخ عمــل دولــّي يرتكــز بكثافــة علــى تأميــن الحمايــة للجميــع فــي مــكان العمــل. 

ُكّلفــت منظمــة العمــل الدولّيــة منــذ عــام 1919 بتوّلــي تعزيــز حقــوق العّمــال والتشــجيع علــى اســتحداث فــرص العمــل الائقــة1 ودعــم الحــوار 
بيــن أصحــاب العمــل والعّمــال والحكومــات علــى حــّد ســواء. 

تعمــل منظمــة العمــل الدولّيــة دوًرا رئيًســيا فــي تعزيــز أوجــه التــآزر والثقــة مــع مجتمــع األعمــال إلظهــار فوائــد االمتثــال لمعاييرعمــل عاليــة  
وتســليط الضــوء علــى الروابــط القائمــة بيــن تحســين اإلنتاجّيــة وقــدرات األعمــال التنافســّية. 

ــر مــن 150 صاحــب عمــل وعضــو فــي منظمــات  ــر شــبكًة قطــاع خــاص فــي العالــم تضــّم أكث ــة ألصحــاب العمــل أكب تشــّكل المنظمــة الدولّي
ــرة المنظمــة الدوليــة ألصحــاب العمــل الفريــدة باالضافــة الــى قدرتهــا علــى  ــراف بخب ــر مــن 50 مليــون شــركة. تــم االعت ــًة أكث األعمــال، ممثل
المناصــرة والتأثيــر باعتبارهــا صــوت قــوي فــي مجــال األعمــال علــى الصعيــد الدولــي. تمثــل المنظمــة الدوليــة ألصحــاب العمــل، منــذ تأسيســها 
، بأميــن عــام مجموعــة أصحابالعمــل فــي جميــع الهيئــات الثاثيــة فــي منظمــة العمــل الدوليــة. تقــدم منظمــة أصحابالعمــل الدوليــة الدعــم 
التقنــي والمــادي لهيئــة أصحابالعمــل فــي هيكليــات منظمــة العمــل الدوليــة االداريــة بمــا فيهــا نــدوة العمــل الدوليــة، الهيئــة االداريــة، 
الدوليــة  المنظمــة  الــى االجتماعــات االقليميــة والمحليــة. ســتحتفل  بالخبــراء باالضافــة  الفرعيــة والخاصــة  التقينــة،  الثاثيــة  االجتماعــات 

ألصحــاب العمــل بمئويتهــا عــام 2020. 

www.ilo.org :1  في هذا السياق، ُيرجى االطاع على المرجع التالي
يختصر مفهوم العمل الائق طموحات األفراد في حياتهم العملية. تتضمن فرص عمل منتجة وتؤمن مدخول عادل، األمان في مكان العمل، حماية اجتماعية 

للعائات، فرص أفضل للتنمية الشخصية واالندماج االجتماعي، حرية األفراد في التعبير عن قلقهم والمشاركة في اتخاذ القرارات التي لها تأثير على حياتهم والمساواة 
في الفرص والمعاملة بين النساء والرجال. 
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 لمن تتوجه هذه األداة التوجيهّية
وكيف يمكن للشركات استخدامها؟ 

ــة هــذه مخّصصــًة للشــركات العاملــة فــي قطــاع اإلنشــاءات فــي منطقــة الشــرق األوســط، وال ســّيما دول الخليــج العربــّي.  األداة التوجيهّي
يمكــن للشــركات اســتخدام هــذه األداة العملّيــة والمرنــة لتعزيــز قدراتهــا علــى االمتثــال لمعاييــر العمــل الوطنّيــة والدولّيــة المعتمــدة.  

التحديــات فــي مــكان العمــل التــي يتــم دراســتها فــي هــذه األداة التوجيهيــة تتعلــق باالمتثــال للحقــوق والمبــادئ األساســية فــي مــكان 
العمــل2 والســامة والصحــة المهنيــة، واألجــور، وســاعات العمــل، وشــروط العمــل، وإجــراءات توظيــف  عادلــة . تأخــذ هــذه األداة بعيــن االعتبــار 

لجميــع العّمــال ضمــن نطــاق عمليــات الشــركة، بمــا فيهــم المتعاقديــن مــن الباطنــأو شــركات توريــد العمالــة.  

يضــم  نظــام معاييــر العمــل الدولّيــة الشــامل المّوجــه إلــى الــدول جميــع القضايــا المتعلقــة بالعمــل بهــدف تعزيــز العمــل العــادل والائــق 
واســتحداث فــرص متكافئــة تســتفيد منهــا الشــركات. تــرد معاييــر منظمــة العمــل الدولّيــة هــذه ضمــن اتفاقّيــات وتوصيــات تصــدر خــال 

عملّيــات استشــارّية تشــارك فيهــا الحكومــات ومنظمــات العّمــال وأصحــاب العمــل. 
تتنــاول بعــض المعاييــر المحــّددة أنــواع العمــل أو العّمــال األكثــر عرضــًة لإلســاءة المتعلقــة بالعمــل3 باإلضافــة إلــى المبــادئ والحقــوق 

األساســّية فــي العمــل التــي تنطبــق علــى كافــة العّمــال.

 الجهات الفاعلة المشاركة في مشاريع
اإلنشاءات وتأثيرها على الحماية في مكان العمل

تشــارك جهــات فاعلــة متعــّددة فــي مختلــف مراحــل تنفيــذ مشــاريع اإلنشــاءات ابتــداءًا مــن مرحلــة التخطيــط لهــا وتصميمهــا وحّتــى االنتهــاء 
مــن تنفيذهــا. يوّضــح القســم التالــي أدوار الجهــات الفاعلــة المشــاركة فــي مشــاريع اإلنشــاءات ومســؤولّياتها.

العمالء
يشــّكل العمــاء جوهــر مشــاريع اإلنشــاءات باعتبارهــم مســاهمون فــي تســديد تكاليــف تنفيذهــا. يلعــب العميــل دورا مهمــا مــن خــال فــرض 
معاييــر محــددة للشــراء  لكــي يعتمدهــا المقاوليــن. هــذه المعاييــر المعتمــدة قــد تتطمــح بــإدارة مخاطــر بيئّيــة أو اجتماعّيــة والتصــّدي لهــا، بمــا 

فــي ذلــك تلــك المتعّلقــة بحقــوق اإلنســان والعمالــة وظــروف العمــل.

المؤسسات المالّية
تمــّول المؤسســات المالّيــة المشــاريع التــي يبدأهــا العمــاء. باســتطاعة المؤسســات الماليــة اعتمــاد معاييــر اســتثمار مســؤولة لتحديــد مجاالت 
اســتثمارها. فمبــادئ  اكواتــور أو معاييــر أداء التعــاون المالــي الدولــي مألوفــة للعديــد مــن المؤسســات الماليــة التــي تســتخدمها للتأثيــر علــى 

الشــركات وحثهــا علــى التصــرف بطريقــة مســؤولة. 

المنصوص عليها في االعان عن الحقوق والمبادئ األساسية في مكان العمل عام 1998 والتي تعرف بما يلي: حرية التجمع واالعتراف الفّعال لحق المفاوضة   2
الجماعية، ازالة السخرة أو العمل القسري، الغاء عمالة األطفال وازالة التمييز على اساس العمل أو المهنة. 

3  ُيرجى االطاع على الملحق )1( للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن حقوق  أخرى ذات صلة.

 أ1. الغرض من األداة
التوجيهّية ونطاق عملها
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الخبراء االستشارّيون
ــم المشــورة  ــات المشــروع، وتقييــم دراســة الجــدوى وتقدي ــد متطّلب ــراء استشــاريين لتأميــن خدمــات متعــددة بمــا فيهــا تحدي يتــم تعييــن خب
ــا مباشــًرا بمقاولــي اإلنشــاءات الرئيســيين، إاّل أنهــم  بشــأن عملّيــات الشــراء. بالرغــم مــن عــدم ارتبــاط الخبــراء االستشــارّيين ارتباًطــا تعاقديًّ

يســتطيعون المســاعدة فــي تطويــر معاييــر األداء، كتلــك المرتبطــة بالمشــتريات علــى ســبيل المثــال.  

المراقبون الخارجّيون
يعــّد المراقبــون الخارجّيــون مــن الجهــات الفاعلــة االستشــارّية الخارجّيــة التــي قــد يعينهــا العمــاء أو يتعاقــد معهــا المتعاقــد الرئيســي. يتضمــن 
دورهــم تحديــد االشــكاليات المثيــرة للقلــق، ضمــان االمتثــال لألنظمــة ومعاييــر الجــودة المحلّيــة والدولّيــة، وتقديــم المشــورة بشــأن الحلــول 

التقنّيــة. 

المقاولون الرئيسيون والمقاولون من الباطن
غالًبــا مــا ينفــذ المقاولــون جــزءا كبيــرا مــن أعمــال اإلنشــاءات الفعلّيــة اذ يتــم اختيارهــم عــادة مــن قبــل العمــاء مــن خــال المناقصــة . يحــّدد 
العمــاء متطّلبــات العمــل باختصــار ويتوّقــع مــن المقــاول أن يبرهــن كيفيــة التنفيــذ ويحــدد الســعر. فــي معظــم األحيــان، يســعى المقــاول 

الرئيســي الــذي وقعــت الترســية عليــه إلــى االســتعانة بمصــادر خارجّيــة مــن المقاوليــن مــن الباطــن لتنفيــذ أجــزاء محــّددة مــن العقــد.

وكاالت التوظيف
غالًبــا مــا يســتعين المقاولــون بــوكاالت توظيــف تتولــى عــادًة مهمــة تأميــن عّمــال مــن الخــارج. تتضمــن مســؤوليات هــذه الــوكاالت: اإلعــان 
عــن الوظائــف، ونشــر المعلومــات، واختيــار العّمــال وتوظيفهــم، وتوفيــر وســائل النقــل، وتســهيل إجــراءات العــودة إلــى بلــد المنشــأ عنــد 

االقتضــاء. 

شركات توريد العمالة
عــادًة مــا يتعاقــد المقاولــون مــن الباطــن مــع شــركات توريــد العمالــة التــي ُتعــرف أيًضــا باســم “وكاالت توريــد القــوى العاملــة” لتوفيــر عّمــال 
إضافّييــن للعمــل علــى المشــروع.  تتمكــن  شــركات توريــد العمالــة غالبــا بالقــدرة علــى توفيــر عّمــال إنشــاءات مهــرة فــي وقــت قصيــر ويمكــن 

االســتعانة بهــم  لدعــم  العمــال الذيــن يتعاقــد المقــاول معهــم مــن خــال وكاالت التوظيــف. 
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المقاول الرئيسي: يستخدم معايير التأهيل للتحّقق من تمّتع 
المقاولين من الباطن بسياساٍت وإجراءات تتعلق بالحماية في مكان 

العمل. 

المقاول الرئيسي: يتأّكد من توّلي المقاولين من الباطن مهمة تسعير 
المزايدة بشكٍل مالئم لتغطية أجور العّمال والحماية في مكان العمل 

وقدر االمكان  استعراض بنوده للتأّكد من تخصيص موارد كافية 
لضمان الحماية في مكان العمل. 

المقاول الرئيسي: يسعى المقاول الرئيسي إلى تدريب فرق اإلدارة 
التابعة للمقاولين من الباطن على إجراءات رعاية العّمال، وإلى تحديد 

التوّقعات المحتملة من الموظفين والموّردين المعنّيين.

العميل:  يدقق في أداء المقاولين 
ويستعرضه ضمن إطار صالحّياته 
اإلدارّية  لتوجيه عملّيات التعاقد 

المستقبلّية.

تخطيط وتصميم
المشروع

االنتهاء من
تنفيذ

 المشروع
طرح

المناقصات

اختيار المقاولينالبناء
 من الباطن

العميل: يحدد الحد األدنى من المعايير ذات الصلة بتوفير 
الحماية في مكان العمل  ضمن المشروع. 

المؤسسة المالّية: تسعى المؤسسة المالّية إلى تحديد 
ا الستخدام األموال  معايير االستثمار المسؤولة اجتماعيًّ

المقّدمة من العميل. 

(بما فيهم وكاالت التوظيف
وشركات توريد العمالة)

دورة حياة
المشروع

العميل: يشترط أن تنطوي مناقصات الشركات 
وميزانيات المشروع على متطّلبات  حماية 

العامل في مكان العمل (على سبيل المثال، 
معّدات السالمة وسياسات التوظيف 

األخالقّية كتلك التي تستند على مبدأ 
تكّبد صاحب العمل تكاليف التوظيف ).

العميل: يعتمد على معايير اختيار تمنح 
األولوّية للحماية في مكان العمل. 

المقاول الرئيسي: يحدد في المناقصة 
التكاليف المتعّلقة بتأمين الحماية في 

مكان العمل للجميًع. 

العميل: يتاكد من تنفيذ المعايير 
ويضمن تسديد الدفعات في الوقت 

المحّدد وبطريقٍة منتظمة،للتأكد من حصول 
كّل من المقاولين الرئيسين والمقاولين من 

الباطن والعّمال على أجورهم في الوقت المحّدد. 

المقاول الرئيسي: يبذل العناية المتوجية لضمان 
الحماية في مكان العمل. 

المقاول الرئيسي و/أو المراقب الخارجّي: يراقب أداء المقاولين من 
الباطن وفًقا للحد األدنى لمعايير العميل  المعتمدة ويتطرق حّتى سلسلة 

التوريد حيثما كان ذلك ممكًنا.  

المقاول الرئيسي: يستخدم إجراءات إصالحّية للتأّكد من تصحيح المقاولين من 
الباطن النتهاكات ويتطرق حّتى لسلسلة التوريد حيثما كان ذلك ممكًنا.  

المقاولون الرئيسيون والمقاولون من الباطن: يستحدثون آلّية شكاوى داخلّية 
وقنوات إبالغ خارجّية مستقّلة ويدربون العّمال على إمكانّيات الوصول إليها.

المقاولون الرئيسيون والمقاولون من الباطن: يستحدثون آلّيات حوار ويدربون 
العّمال على الحماية  في مكان العمل واجراءات ومتطلبات الصحة والسالمة.

المراقب الخارجّي: يجري عملّيات تدقيق مستقّلة للمقاولين وفًقا للحد األدنى 
لمعايير العميل المعتمدة.

الشكل رقم 1.

دورة حياة المشروع النموذجّية والطرق التي 
يمكن  لكل جهة فاعلة أن تؤّثر من خالها 
بشكٍل إيجابّي على الحماية في مكان العمل
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 استحداث دراسة جدوى
لتعزيز الحماية في مكان العمل

تواصــل الشــركات ســعيها الــدؤوب إلــى دمــج ممارســات الحمايــة فــي مــكان العمــل فــي أعمالهــا ليــس فقــط لضمــان امتثالهــا لألنظمــة 
واللوائــح القانونّيــة بــل أيضــا ألنهــا تأمــل  للحصــول علــى فوائــد متعــّددة نتيجــة لذلــك. تســمح  الممارســات الجّيــدة للشــركات بتعزيــز إنتاجّيتهــا 

علــى المــدى القصيــر وقدراتهــا التنافســّية علــى المــدى البعيــد، اذ انهــا  تحــد مــن المخاطروتســتفيد مــن الفــرص الناشــئة.

 يمكــن تحقيــق دمــج رؤيــة الحمايــة فــي مــكان العمــل  فــي إدارة أعمــال الشــركة مــن خــال النظــر إلــى سياســات الحمايــة فــي مــكان العمــل 
كجــزًء ال يتجــزأ مــن عملّيــات الشــركة التجارّيــة وليــس مجــّرد التــزام خارجــي ال بــّد لهــا مــن الوفــاء بمتطّلباتــه.

علــى الصعيــد العالمــّي، وال ســّيما فــي دول الخليــج العربــّي، هنــاك تطــور ســريع وملحــوظ فــي القوانين الخاصة بممارســات العمل، والتوظيف 
وتنّقــل العمالــة. علــى ســبيل المثــال، بــدأت دول مجلــس التعــاون الخليجــّي عــام 2005 اســتحداث تشــريعات ُتحّظــر العمــل فــي األماكــن الغيــر 
ا خــال أشــهر فصــل الصيف.غيــرت هــذه التشــريعات (وتنفيذهــا الصــارم(  وبســرعة البيئــة التنظيميــة  المغلقــة خــال أكثــر ســاعات اليــوم حــرًّ
لشــركات البنــاء.  االســتعداد لاصاحــات التنظيمــة تســاهم فــي مســاعدة الشــركات المطلعــة علــى إحــداث تغييــرات مســتقبلّية محتملــة 

وبالتالــي علــى التكّيــف بســرعٍة  واالســتفادة، مــن اإلصاحــات الجديــدة. 

 دراسة جدوى الحماية
في مكان العمل للجميع

 يــؤّدي تحســين ممارســات الحمايــة فــي مــكان العمــل إلــى تعزيــز اإلنتاجّيــة وبالتالــي زيــادة القــدرة التنافســّية باإلضافــة إلــى اســتحداث فــرص 
جديــدة لألعمــال وحمايــة ســمعة األعمــال وتعزيزهــا وضمــان التزامهــا بالتشــريعات القانونّيــة.

الحّد من مخاطر السمعة

تتضــّرر ســمعة الشــركة نتيجــة عوامــل كثيــرة منهــا االهمــال المزمــن للحمايــة فــي مــكان العمــل لفئــة معينــة مــن العمــال كاللمقاوليــن 
مــن الباطــن ويمكــن أن تحــدث أثــؤا طويــل األمــد علــى  عمليــات الشــركة، وتسشــرب المســتثمرون، والعمــاء، والمستشــارون، والشــركاء، 

والممتعاقــدون مــن الباطــن. 

استحداث فرص أعمال جديدة

فــي إطــار المســاعي العالمّيــة للتركيــز علــى حقــوق اإلنســان ومبــادئ األعمــال التجارّيــة ال ســّيما الحمايــة فــي مــكان العمــل، ويســعى العمــاء 
ــة فّعالــة. ومــن خــال تبّنــي  ــة وإدارّي ــة واجتماعّي ــة وبيئّي والمســتثمرون اليــوم إلــى العمــل مــع شــركاء ومقاوليــن يعتمــدون ممارســات عّمالّي
هــذه المســاعي ومواءمــة ممارســات أعمالهــم وفًقــا لذلــك، قــد يســعى أّي مقــاول فــي قطــاع اإلنشــاءات إلــى تطويــر ميــزة تنافســّية بحًثــا 
ــة نظــًرا لمنــح العديــد مــن البنــوك متعــّددة  ــة جديــدة. علــى ســبيل المثــال، قــد تحظــى الشــركات بمعــدالت تمويــل تفضيلّي عــن فــرص تجارّي
الجنســّيات مصــادر تمويــل مخّصصــة لشــركات تمتثــل لتشــريعات العمــل فحســب. اضافــة الــى ذلــك، اعتمــاد معاييــر الحمايــة فــي مــكان العمــل 

المتوافقــة مــع تشــريعات العمــل فــي مواصلــة تعزيــز ثقــة المســتثمرين والتزامهــم بهــا.       

 أ2. دراسة جدوى معايير
الحماية في مكان العمل
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الحفاظ على القوى العاملة وتعزيز اإلنتاجّية

تطبيــق معاييــر الحمايــة فــي مــكان العمــل فــي اطــار العمليــات التجاريــة قــد يــؤدي إلــى انخفــاض فــي معــّدل  الحــوادث التــي تطــال العّمــال 
ــا علــى أدائهــم وإنتاجّيتهــم.  علــى ســبيل المثــال، يعــّد العّمــال الذيــن ُيوّظفــون وفًقــا  ونســب تغّيبهــم عــن العمــل وتغييرهــم. ممــا يؤّثــر إيجابيًّ
لمبــادئ اإلنصــاف ويتقاضــون رواتبهــم فــي الوقــت المحــّدد أقــّل عرضــًة للســعي إلــى إنهــاء عقودهــم فــي وقــٍت مبكــر. عــاوًة علــى ذلــك، 
يــؤّدي انخفــاض معــّدل  تغييــر العّمــال إلــى  تقليــص  حاجــة توظيــف عــدد إضافــّي ممــا يقّلــل التكاليــف وإمكانّيــة انتهــاك حقــوق اإلنســان. 

تعزيز قدرات الدولة التنافسّية

فــي منطقــة الخليــج العربــّي، حيــث تّتخــذ معظــم مشــاريع اإلنشــاءات والبنــى التحتّيــة طابًعــا مشــترًكا قــد اســتحدثه عمــاء القطــاع العــام،  قــد 
يؤّثــر أداء الشــركة وســمعتها علــى ســمعة الدولــة علــى الصعيــد الدولــي ،. تؤثــر ممارســات االمتثــال لتشــريعات العمــل ومســاعي اســتحداث 
سياســات الحمايــة فــي مــكان العمــل واعتمادهــا فــي مجــال األعمــال بشــكل إيجابــّي علــى التصنيفــات والمؤشــرات العالمّيــة المعتمــدة التــي 

بدورهــا  تؤّثــر علــى ثقــة المســتثمرين.

ملحق 1.

 هل يمكن أن  ترتبط
شركتي بالعمل الجبرّي؟
قــد تلتــزم شــركتكم بأســمى معاييــر العمــل المعتمــدة لتنفيــذ عملّياتهــا  ومــع ذلــك، فقــد تظهــر بعــض المؤشــرات غيــر المباشــرة التــي 
تــدّل علــى اعتمادهــا ممارســات العمــل الجبــرّي فــي حــال انطــوت ســلوكّيات المقاوليــن مــن الباطــن أو عناصــر سلســلة التوريــد األخــرى 

علــى النقــاط التاليــة:
إجبــار العّمــال علــى تكبــد  رســوم توظيــف محــّددة تــؤدي الــى عــدم قــدرت العمــال  علــى إنهــاء عقــد العمــل لفتــرٍة  طويلــة أو غيــر  	

محــّددة مــن الزمــن  لكــي يقومــوا بتســديد  الرســوم المتكبــدة.
التأّخر في دفع األجور. 	
تعّذر العّمال عن االحتفاظ بجوازات سفرهم. 	

وفًقــا لمبــادئ األمــم المّتحــدة التوجيهّيــة بخصــوص  األعمــال التجارّيــة وحقــوق اإلنســان، يتعّيــن علــى شــركتكم الســعي إلــى القضــاء 
علــى الممارســات التــي تــؤّدي إلــى عملّيــة انتهــاك حقــوق اإلنســان أو تســاهم فيهــا أو ترتبــط ارتباًطــا مباشــًرا بهــا. علــى ســبيل المثــال:

األمثلة المعنّية حاالت توّرط الشركة

إجبار العّمال على العمل لسداد ديون التوظيف أو العمل لساعاٍت إضافّية قد تنتهك الشركة مبادئ حقوق اإلنسان.
غير مدفوعة األجر أو العمل في ظروف خطيرة. 

منع العّمال من التنظيم في النقابات أو االنضمام إليها. 

قد تساهم الشركة في انتهاك مبادئ حقوق اإلنسان من 
خال إبرام عاقة عمل )على سبيل المثال، مع موّرد أو عميل 

أو حكومة ما( أو بسبب تصّرفاتها الخاصة التي تتناسب مع 
سلوكّيات  أطراف  معنّية أخرى. 

االمتناع عن تسديد تكاليف التوظيف واالستعانة بوكاء توظيف أو 
المقاولين من الباطن يجبرون العّمال على دفع رسوم محّددة مقابل 

توظيفهم مما يكبدهم »دين توظيف«.

قد ترتبط الشركة  بحادث انتهاك  حقوق اإلنسان من خال 
تصّرفات جهة قد أبرمت معها عاقة عمل.

شراء مواد بناء مصّنعة نتيجة ألعماٍل جبرّية.

االستعانة بمقاوٍل من الباطن لتوفير خدمات األمن في مواقع اإلنشاءات 
يجبر حّراس األمن على العمل لساعاٍت إضافّية غير مدفوعة األجر، حتى لو لم 

تدعم أو تشجع  الشركة هذه اإلساءات.

لمزيٍد من المعلومات ُيرجى االطاع على المراجع التالية:
Building Responsibly (2018) Business Case for Engineering & Construction Companies to Promote the Rights and Welfare of Workers

ILO. 1998. Declaration on Fundamental Rights and Principles at Work, available at https://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm with supporting resources. 
---. 2014. Business guidelines: Measure and Improve your Labour Performance. 
OHCHR (2011) Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework 
---. 2015. Combating forced labour: A handbook for employers and business (Geneva), available at https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/
publications/WCMS_101171/lang--en/index.htm 
ITC-ILO. 2015. A Guide on CSR and Human Rights – what does it mean for companies in supply chains? (Turin, International Training Centre of the ILO), 
available at https://www.itcilo.org/en/the-centre/programmes/employers-activities/project-tcas/A_Guide_on_CSR_and_Human_Rights_FINAL.pdf
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https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_101171/lang--en/index.htm
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 ابعد من ذلك: التأثير على عملّية إحداث
التغيير المنشود في صناعة اإلنشاءات 

 ينبغــي علــى شــركات اإلنشــاءات اتخــاذ كافــة الخطــوات الازمــة لمنــع أّي ضــرر قــد تتســّبب بــه أو تســاهم فــي إلحاقــه أو ترتبــط بــه، واســتخدام 
نفوذهــا للتخفيــف مــن آثــاره إلــى أقصــى حــّد ممكــن  ضمــن اطــار مســؤوليتها فــي احتــرام حقــوق االنســان.

فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا الضــرر مرتبًطــا  مباشــًرة بعملّيــات الشــركة أو منتجاتهــا أو خدماتهــا مــن خــال عاقتهــا التجارّيــة المبرمــة مــع 
جهــة أخــرى، يتعّيــن علــى الشــركة النظــر فــي العناصــر األربعــة التاليــة: أ-  نفوذهــا علــى الجهــة المعنّيــة: ب- ومــدى أهمّيــة العاقــة المبرمــة 
بينهمــا: ت- وشــّدة االنتهــاك المرتكــب: ث- واحتمالّيــة أن تــؤدي إنهــاء العاقــة المبرمــة مــع الجهــة نفســها الــى عواقــب وخيمــة علــى حقــوق 

اإلنســان.

يمكــن  أن يّتخــذ هــذا النفــوذ شــكل إجــراءات جماعّيــة ُيضطلــع بهــا بالتعــاون مــع جهــات معنّيــة وشــركات أخــرى عاملــة ضمــن صناعة اإلنشــاءات، 
ــا. وبمجــّرد أن تّتحــد الشــركات الكبــرى مًعــا لاتفــاق علــى احــد األدنــى مــن  وذلــك مــن أجــل اســتحداث معاييــر الحمايــة فــي مــكان العمــل  جماعيًّ
المعاييــر المرعّيــة اإلجــراء حّتــى تــدرك الشــركات األخــرى والمقاولــون مــن الباطــن مــدى أهمّيــة ضمــان الحمايــة فــي مــكان العمــل، مــا يقّلــل مــن 

خطــر تقويــض المنافســين عــن طريــق المســاومة علــى مبــادئ الحمايــة فــي مــكان العمــل. 

ــرز شــركات الهندســة واإلنشــاءات الرائــدة التــي تعمــل ســوّيًا مــن  ــال، تتكــون مجموعــة »Building Responsibly«مــن أب علــى ســبيل المث
أجــل تعزيــز حقــوق العّمــال والحمايــة فــي مــكان العمــل فــي مجــال االنشــاءات.4  طــزرت شــركة  Building Responsibly مجموعــة مــن 
عشــرة مبــادئ، لتكــون بمثابــة معاييــر عالمّيــة معنّيــة بحمايــة العمــال فــي مــكان العمــل فــي صناعــة اإلنشــاءات والهندســة ) رفقــا المســتند 
رقــم 2( . تغّطــي مبــادئ Building Responsibly أبــرز مجــاالت ضعــف العّمــال، وتهــدف إلــى االرتقــاء بمســتوى المعاييــر المعتمــدة حّتــى ال 
يتأثــر العّمــال باّتجاهــات المنافســة الســائدة.  تســعى هــذه المبــادئ  إلــى إرســاء خــّط أســاس عالمــّي مشــترك معنــّي بمعالجــة قضايــا العّمــال 
ــة  ــة الخارجّي ــة وتعــّدد المبــادئ التوجيهّي ــة والوطنّي والتصــّدي لهــا فــي صناعــة الهندســة واالنشــاءات نظــًرا إلــى اختــاف المتطّلبــات المحلّي
المرعّيــة اإلجــراء. مــن خــال االلتــزام بتطبيــق أحــكام هــذه المبــادئ وتعزيزهــا، تســعى المجموعــة إلــى اســتحداث بيئــة عمــل فّعالــة، مــن شــأنها 

االرتقــاء بســامة جميــع األفــراد وأمنهــم وحمايتهــم فــي مــكان العمــل ، ال ســّيما  الذيــن يعملــون فــي قطــاع اإلنشــاءات.

قد يســاعد اســتخدام اإلجراءات الجماعّية في تمكين المقاولين الرئيســيين من التأثير على ســلوكّيات كّل من العماء والخبراء االستشــارّيين.  
مــن  مســؤولّية المقاوليــن رفــع قضايــا الحمايــة فــي مــكان العمــل  إلــى العمــاء ودمجهــا فــي مخّطــط المشــروع وتكاليفــه. تســاهم المســاعي 
الجماعّيــة المبذولــة  لتحديــد قضايــا رعايــة العّمــال الرئيســة واســتحداث معاييــر مشــتركة وحلــول مناســبة لهــا فــي تعزيــز نفــوذ الشــركات 

واســتخدامها أثنــاء مناقشــاتها مــع العمــاء والخبــراء االستشــارّيين.

ا  ا معنيًّ 4  ُأطلقت مجموعة "Building Responsibly" في شهر شباط/فبراير من العام 2017 على يّد سّت شركات هندسة وإنشاءات رائدة لتشّكل، بالتالي، تحالًفا عالميًّ
بتعزيز حقوق العّمال والحماية في مكان العمل . تعتمد المبادرة على اإليمان بأهمّية التعاون السابق للمنافسة في تعزيز المعايير والسياسات والممارسات المعتمدة 

من أجل تسريع وتيرة التأثير على الصناعة. وتتمّثل الشركات المؤّسسة في كّل من شركة "Bechtel"، وشركة "Fluor"، وشركة "Jacobs" المعروفة سابًقا باسم 
"CH2M"، وشركة "Multiplex"، وشركة "Vinci"، وشركة "Wood" المعروفة سابًقا باسم "Amec Foster Wheeler"، بحيث وصل العدد اإلجمالي للموظفين في 

.www.building-responsibly.org :المجموعة إلى 402,000 موظف. لمزيٍد من المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع اإللكترونّي التالي

http://www.building-responsibly.org
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قــد يتطّلــب هيــكل ســوق عمــل قطــاع اإلنشــاءات توظيــف عّمــال مــن الخــارج علــى نطــاق واســع، بحيــث قــد تحتــاج مختلــف مراحــل المشــروع 
إلــى االســتعانة بعّمــال يحظــون بمهــارات متنّوعــة ممــا يــؤدي الــى لجــوء المقاولــون الرئيســيون  إلــى وكاالت التوظيــف وشــركات توريــد 

العمالــة المتعاقــد معهــا مــن الباطــن مــن أجــل تلبيــة متطّلبــات المشــروع مــن حيــث العمالــة. 

ــا ملحوًظــا يطــال المقــاول  مراقبــة مختلــف مجموعــات المقاوليــن مــن الباطــن، ال ســّيما عندمــا يعــودون إلــى بلــد المنشــأ، تشــّكل تحّديًّ
الرئيســي. تتمّثــل أبــرز المخاطــر الرئيســية فــي تضليــل العّمــال حــول طبيعــة عملهــم أو فــرض رســوم محــّددة عليهــم عبــر مختلــف مراحــل عملّيــة 

توظيفهــم،  وتشــّكل عناصــر العمــل الجبــرّي. 

أظهــرت أبحــاث أجريــت فــي العــام 2014 حــول تكاليــف الهجــرة التــي يتكّبدهــا العّمــال مقابــل أرباحهــم الشــهرّية المكتســبة أن تكاليــف التوظيــف 
قــد جــاءت مســاويًة ألربــاح مــا تتــراوح قيمتــه بيــن شــهر و9.2 أشــهر. فعلــى ســبيل المثــال، أظهــرت التقاريــر أن المهاجريــن البنغالّييــن المســافرين 
ــا، مــا اســتغرق، بالتالــي، 9 أشــهر  ا بلــغ 347 دوالًرا أمريكيًّ ــا مقابــل توظيفهــم، واكتســبوا أجــًرا شــهريًّ إلــى الكويــت قــد دفعــوا 3,136 دوالًرا أمريكيًّ

لســداد ديــون توظيفهــم.5 

وكاالت التوظيف

 أفكار أساسية يستخدمها
وكالء التوظيف 

يتعّيــن علــى المقــاول التعاقــد فقــط مــع وكاالت توظيــف مســّجلة. و أيضــًا التأكــد مــن أن الوكالــة المختــارة ال تتقاضــى أي رســوم توظيــف أو 
تكاليــف مرتبطــة بهــا وفقــا للتعريــف الــوارد فــي المبــادئ العامــة للتوظيــف العــادل لمنظمــة العمــل الدوليــة.

)المبـادئ العـامـة واإلرشادات التوجيهية التشغيليـة مـن أجـل اإلستخدام العـادل و تعريف رسوم ااإلستخدام والتكاليف المرتبطة بها(

5  في هذا السياق، ُيرجى االطاع على المرجع التالي:
M.I. Abella: ”The High Cost of Migrating for Work to the Gulf“, in Migration to the Gulf: Policies in Sending and Receiving Countries 
)2018, ed. P. Fargues and N.M. Shah(.

 ب1. استحداث ممارسات
تعاقد وتوظيف عادلة
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 االعتبارات التي ال بّد من النظر فيها
عند التعامل مع وكالء التوظيف 

النعم

هل تحظى شركتكم بسياسة توظيف محّددة من شأنها أن توّجه عملّية اختيار وكاالت التوظيف المنّظمة وذات 
السمعة الحسنة؟ 

هل  تحظى شركتكم بسياسة أو إجراءات توظيف محّددة من شأنها أن تنّص على ضرورة أن يتحّمل صاحب العمل 
أغلب رسوم التوظيف المتكّبدة؟  

هل تنّص سياسة أو إجراءات التوظيف المحّددة على ضرورة أاّل يتكّبد العّمال أّي رسوم مقابل حصولهم على 
وظيفة ما؟ وهل يتّم تسليط الضوء على ذلك بكّل وضوح أثناء عملّية التوظيف وبعدها؟ 

هل تحظى شركتكم بعملّيٍة محّددة من شأنها التأّكد من: 

عدم معاقبة أّي من وكاالت التوظيف أو تعليق أعمالها ألسباٍب تعود إلى عدم امتثالها ألّي من قوانين الدول المعنّية؟

تمّتــع أّي مــن وكاالت التوظيــف )وشــركائهم( بتراخيــص أو تصاريــح ســارية المفعــول ُتتيــح لهــا  العمــل فــي مختلــف الــدول 
المعنّيــة؟

عمــل وكاالت التوظيــف وفًقــا لمبــادئ التوظيــف األخاقّيــة بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تحّظــر اســتخدام العمــل الجبــرّي وفــرض 
تكاليــف توظيفّيــة علــى العّمــال؟

هل ينّص العقد المبرم بين شركتكم ووكاالت التوظيف على وجوب إجراء عملّية التوظيف وفًقا لسياسة الشركة 
التوظيفّية ومبادئ التوظيف األخالقّية المعتمدة الصادرة عنها؟ وهل ينّص العقد أيًضا على عدم تكّبد العّمال 

أّي تكاليف توظيفّية محتملة وعلى تحّمل الشركة أّي رسوم أو تكاليف ذات صلة؟

هل تحظى شركتكم بآلّياٍت محّددة من شأنها مراقبة عملّية التوظيف، وذلك من أجل ضمان عدم وقوع أّي 
حوادث خداع أو احتيال أو إكراه محتملة أثناء عملّية توظيف العّمال المهاجرين أو تعيينه أو نقلهم أو إدارة 

شؤونهم؟ على سبيل المثال، هل تجري شركتكم عملّيات تدقيق و/أو استجواب للعّمال؟ 

هل تحظى شركتكم و/أو وكاالت التوظيف المتعاقد معها بآلّيٍة سرّية مخّصصة للباحثين عن عمل أو العّمال من 
أجل مساعدتهم في رفع شكاواهم، وبإجراءات أخرى محّددة من شأنها ضمان معالجتها والتصّدي لها بسرعٍة 

وبطريقٍة تضمن حماية أصحاب الشكاوى؟ 

ما هي الخطوات التي قد تّتخذها شركتكم في حال اكتشفت أن إحدى وكاالت التوظيف انتهكت سياسة 
التوظيف الصادرة عنها؟ وهل قد تطلب الشركة من الجهة الموّظفة المعنّية التعويض للعّمال عن ذلك وفًقا 
للترتيبات التعاقدّية المبرمة واإلفصاح عن مثل هذا االنتهاك؟ أو هل تتوّلى شركتكم بنفسها مهمة تسديد 

الرسوم التي ُطلب من العّمال دفعها مباشرًة؟   
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الشكل رقم 2.

منع فرض رسوم محّددة على 
العّمال أثناء عملّية التوظيف

ينّص اإلعالن عن الوظيفة 
على عدم فرض أّي رسوم  
خالل عملّية التوظيف على 
الباحث عن العمل.

يبذل المقاول العناية الواجبة للتأّكد من أن 
وكالة التوظيف مرخصًة ومسّجلًة قانوًنا 
والتحّقق من وجود نهج أو تاريخ  فرض 
رسوم توظيف على الباحثين عن العمل.

 ينّص العقد المبرم بين المقاول ووكالة 
التوظيف على توّلي المقاول مهمة 
تسديد الرسوم المتكّبدة خالل عملّية 
التوظيف وليس الباحث عن العمل. 

يبّلغ الباحث عن العمل بأنه غير 
ملزم بدفع أّي رسوم.

يزود الباحث عن العمل برقٍم 
ساخن لتمكينه من إبالغ المقاول 
عن أّي مشاكل تطرأ خالل عملّية 

التوظيف مباشرًة.

يجري المقاول عملّيات 
مراجعة منتظمة لعملّية 

التوظيف وسياستها.

يجري  المقاول عملّيات 
تدقيق منتظمة لوكاالت 

التوظيف مع إيالء اهتمام 
خاص إلمكانّية فرض رسوم 

على العّمال.

يوظف المقاول العّمال مباشرًة 
حيثما كان ذلك ممكًنا.

يستحدث المقاول سياسة 
معنّية بعدم فرض أّي تكاليف 
توظيف على العّمال.

يقيم المقاول تكاليف التوظيف 
ويضمها  الى ميزانّية المشروع 
وعملّية المناقصة عليه.

يجري العامل المقابلة في جو آمن يطلع 
من خاللها على أبرز مراحل عملّية 

التوظيف، بما في ذلك إمكانّية فرض أّي 
رسوم محّددة عليه.

في حال تسديد أّي رسوم محّددة، ال بّد 
لوكالة التوظيف أو المقاول إعادة 

دفعها إلى العامل.

توظيف الباحث

عن عمل 
الوظيفة اإلعالن عن

التعاقد مع

وكالة التوظيف 

ت
تحديد احتياجا

العمل 
مل

لعا
صول ا

و

الد 
ى الب

إل

ّية
مل

ء ع
ها

انت
 

ف
ظي

تو
ال منع فرض

رسوم محّددة
على العّمال أثناء عملّية التوظيف
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شركات توريد العمالة

 أفكار أساسية عند استخدام
شركات توريد العمالة 

قــد يســاعد المقاولــون شــركات توريــد العمالــة   علــى تلبيــة  معاييــر الحمايــة فــي مــكان العمــل وقــد يســتعينوا بمرادفــات خاصــة بالحمايــة فــي 
مــكان العمــل فــي اإلتفاقيــات المبرمــة مــع شــركات توريــد العمالــة, لضمــان عــدم تحميــل العمــال أي رســوم توظيــف و تكاليــف مرتبطــة بهــا.  

 االعتبارات التي ال بّد من النظر فيها
عند التعامل مع شركات توريد العمالة

النعم

هل تحظى شركتكم بعملّيٍة محّددة من شأنها أن تضمن:

التــزام شــركات توريــد العمالــة بمعاييــر العمــل ضمــن اطــار القوانيــن الوطنيــة فــي بلــد العمليــات وتمّتعهــا بالقــدرة علــى ضمــان 
الحمايــة فــي مــكان العمــل بمــا فــي ذلــك التدريــب والمعــّدات الازمــة وغيرهــا مــن المــوارد المتاحــة؟ 

 عدم وجود سجل يظهر استغال العمال؟ 

تمّتع شركات توريد العمالة بالتصاريح والتراخيص الازمة والمطلوبة بموجب القانون الوطني؟

هل تساهم عقودك المبرمة مع شركات توريد العمالة في:

فرض التزام بسياسة حماية في مكان العمل؟

تحديــد مســؤولّيات كّل مــن الشــركة وشــركة توريــد العمالــة المتعّلقــة بقضايــا الحمايــة فــي مــكان العمــل بمــا فــي ذلــك األجــور 
وظــروف المعيشــة والســامة والصحــة؟

تحديد عقوبات في حال عدم االمتثال لسياسة الحماية في مكان العمل الصادرة عن الشركة؟

هل تحظى شركتكم بآلّياٍت محّددة من شأنها مراقبة سلوك شركات توريد العمالة لضمان امتثالها لسياسة 
الحماية في مكان العمل الصادرة عن الشركة؟ 

هل تسمح شركتكم للعاملين الموظفين من قبل شركات توريد العمالة بالوصول إلى آلّيات الشكاوى 
واستخدامها لإلبالغ عن قضايا الحماية في مكان العمل؟ 

هل تحظى شركتك بإجراءات انتصاف محّددة من أجل استخدامها في حّل قضايا الحماية في مكان العمل التي 
تؤّثر على أؤلئك الموظفين من قبل شركات توريد العمالة والتصّدي لها؟

عقود التوظيف

تســعى عقــود التوظيــف إلــى تحديــد شــروط التوظيــف وأحكامــه، بمــا فــي ذلــك نــوع العمــل الــذي يتعّيــن االضطــاع بــه، انتظــام دفــع األجــور 
ــة واألســبوعّية، مخّصصــات الغــذاء والســكن وشــروط إنهــاء  ــة، اإلجــازات الســنوّية وفتــرات الراحــة اليومّي والمكافــآت، ســاعات العمــل العادّي
العقــد واإلعــادة إلــى الوطــن األّم. يشــّكل عقــد التوظيــف أســاس عاقــة العمــل القائمــة الــذي مــن شــأنه أن يحمــي كّل مــن حقــوق العّمــال 

وأصحــاب العمــل علــى حــّد ســواء.
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ــًة ســائدًة. ففــي بعــض الحــاالت، ُيتــم توظيــف العّمــال  نظــًرا لطبيعــة التوظيــف الدولــّي للعّمــال المهاجريــن، يعتبــر »اســتبدال العقــد« قضّي
علــى أســاس وظيفــًة محــّددًة مقابــل راتــب مّعيــن، ليتبّيــن الحًقــا أن عقدهــم وتأشــيراتهم يتطّلبــان منهــم إداء وظيفــة مختلفــة تماًمــا يتقاضــون 
مقابلهــا أجــًرا أقــّل قيمــًة. ُيصعــب علــى العّمــال معالجــة مثــل هــذه القضّيــة، ال ســّيما فــي حــال كانــوا قــد تكّبــدوا ديــون مقابــل توظيفهــم وكان 
حّقهــم فــي البقــاء فــي الدولــة مرتبًطــا بصاحــب عملهــم. وكذلــك،  مــن الصعــب علــى الشــركات تحديــد مــا إن كان عّمالهــم قــد واجهــوا مثــل 

هــذه التجربــة فــي ظــّل غيــاب التنظيــم المركــزّي وإجــراءات مراقبــة الوثائــق والمســتندات. 

ــال، باتــت عــروض العمــل الصــادرة عــن حكومــة دولــة  ــر لمنــع اســتبدال العقــود. علــى ســبيل المث اســتحدثت بعــض الــدول عــدًدا مــن التدابي
اإلمــارات العربّيــة المّتحــدة والممنوحــة للعّمــال قبــل مغادرتهــم موّقعــًة ومودعــًة لــدى وزارة المــوارد البشــرّية والتوطيــن قبــل إصــدار تصاريــح 
العمــل لهــم. وكذلــك، أّسســت كّل مــن دولــة اإلمــارات العربّيــة المّتحــدة وقطــر مكاتــب مخّصصــة إلصــدار التأشــيرات فــي بعــض دول المنشــأ، 

ــا منًعــا الســتبدالها.   وباتــت تســعى إلــى توثيــق العقــود أو عــروض العمــل إلكترونيًّ

أفكار أساسية حول عقود التوظيف 

 على  كافة العّمال الحصول على عقد توظيف خطّي قبل توّليهم منصبهم. 	
على  العقد أن يتوافق مع الحد األدنى لمعايير األجور واألحكام والشروط  المحّددة، وأن ُيحّرر بلغٍة يتقن العامل قراءتها وفهمها. 	
علــى  المقــاول اســتحداث آلّيــات محــّددة  للتحّقــق مــن تطابــق عقــد التوظيــف الموّقــع فــي بلــد المنشــأ مــع العقــد الرســمّي المســتخدم للحصــول علــى  	

تأشــيرة العّمــال، ولــم يتــم تغييــره أو اســتبداله مــن دون الحصــول علــى موافقــة العامــل الكاملــة والمســتنيرة علــى ذلــك.. 

 االعتبارات التي ال بّد من النظر فيها
لمنع عملّية استبدال العقود والتصّدي لها 

النعم

هل يتّم اطالع كافة الباحثين عن العمل على شروط وأحكام توظيفهم بكّل وضوح؟

فــي حــال تعــّذر توظيــف العّمــال بشــكٍل مباشــر، هــل تحظــى شــركتكم بوســيلٍة محــّددة للتحّقــق مــن عملّيــة اطاعهــم بــكّل وضــوح علــى 
ذلــك؟ علــى ســبيل المثــال، هــل تســعى شــركتكم إلــى التدقيــق فــي ممارســات وكاء التوظيــف أو ترافقهــم أثنــاء ســير هــذه العملّيــة؟ 

هل ُيزّود كافة العّمال بنسخٍة موّقعة من عقدهم األصلّي بلغٍة يتقنوها قبل تعيينهم؟

هــل تحــّدد عقــود التوظيــف بــكّل وضــوح حقــوق العّمــال ومســؤولّياتهم المتعّلقــة باألجــور، وظــروف العمــل، وســاعات العمــل 
الرســمّية، بمــا فــي ذلــك ســاعات العمــل العاديــة واإلضافيــة، وأّيــام العطــل واإلجــازة الســنوية، واإلقامــة، وإجــراءات إنهــاء العقــد؟ 

هل تتحّقق شركتكم من توافق تفاصيل األجور وظروف العمل الموّضحة عند توظيف العّمال مع تلك الواردة 
في عقد التوظيف وغيرها من ظروف العمل الفعلّية ومسؤولّياته؟

هــل تجــري شــركتكم مقابــات مــع العّمــال الجــدد لاطــاع علــى فهمهــم وتوقعاتهــم لظــروف العمــل كجــزٍء مــن عملّيــة التوجيــه 
هــذا الشــأن علــى ســبيل المثــال؟

هل تحّظر سياسة الشركة عملّية استبدال أحكام العقد األصلّي بتلك األقّل مالءمًة للعّمال؟

هل يتّم اطاع العّمال ووكاء التوظيف والمقاولين من الباطن على أحكام هذه السياسة؟

هل  تقدم شركتكم ضماناٍت  من شأنها التأّكد من أن أي تغييرات لظروقف العمل تجري بموافقة العامل 
واطالعه عليها؟

هــل لشــركتكم نظــاٍم محــّدد للتحّقــق فــي التغييــرات التــي قــد تطــرأ علــى عقــد التوظيــف والتأّكــد مــن  أنهــا ليســت ضــد مصلحــة 
العامــل أو تضعــه فــي خطــر أو تقلــل مــن راتبــه أو تنتهــك حقوقــه  المنصــوص عليهــا فــي العقــد األصلــّي؟

هل  العّمال على اطالع بآلّيات  تقديم الشكاوى التي يمكن  من خاللها رفع أّي قضايا متعّلقة بعقود توظيفهم 
بأمان وسهولة؟
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ب2. تحديد إمكانّيات التأّخر في دفع 
األجور والتعّذر عن الوفاء بها والتخّلف عن 

تسديدها كاملًة والتصّدي لها

 الحّد من إمكانّية التأّخر في دفع األجور
عبر سلسلة التعاقد من الباطن6

عــادًة يحــدث التأّخــر فــي دفــع األجــور فــي قطــاع اإلنشــاءات بســبب هيــكل سلســلة التعاقــد مــن الباطــن. علــى ســبيل المثــال، مــن الشــائع 
أن يتوّلــى العميــل فــي مشــاريع اإلنشــاءات الضخمــة مهمــة تســديد دفعــات مؤقتــة دورّيــة للمقــاول الرئيســي مقابــل األعمــال المنجــزة فــي 
ــة  الفتــرة الســابقة، بحيــث يســعى هــذا األخيــر إلــى تســديدها إلــى المقاوليــن مــن الباطــن وغيرهــم مــن الموظفيــن. وقــد تتأّخــر هــذه العملّي
المعّقــدة والمتعــّددة المســتويات أكثــر عندمــا يجــري التحقيــق فــي المطالبــات أو الطعــن فيهــا أو رفضهــا. بالتالــي، قــد يتأّخــر العّمــال، مــن 
الذيــن يســتخدمهم المقــاول مــن الباطــن المتأخــر عــن تلّقــي أموالــه مقابــل خدماتــه المقّدمــة، عــن الحصــول علــى أجورهــم. لذلــك، ال بــّد مــن 
إســتدراك تأثيــر هــذا التأّخــر علــى العّمــال المســتخدمين فــي مشــروع مــا للتصــّدي لمثــل هــذه الظاهــرة ومعالجتهــا. يمكــن للمقــاول  تســديد 
المبالــغ المســتحّقة عليــه للمقاوليــن مــن الباطــن بمجــّرد أن يحصــل هــو بنفســه علــى المــال مــن العميــل أو اعتمــاد نهــج تحــّوط ينــّص علــى 

تخصيــص أمــوال محــّددة لهــذا الغــرض حّتــى ولــو تأّخــر العميــل عــن ســداد ديونــه. 

 يمكــن أن يؤّثــر التأّخــر فــي دفــع األجــور ســلًبا علــى العّمــال بعــّدة طــرق. علــى ســبيل المثــال، قــد يتعــّذرون عــن شــراء الضرورّيــات أو ُيجبــرون علــى 
تحّمــل أعبــاء الديــون أو التخّلــف عــن ســدادها، أو حّتــى إرســال تحويــات مادّيــة منتظمــة تعتمــد عليهــا أســرهم. 

نظم حماية األجور اإللكترونّية

تعــّد نظــم حمايــة األجــور اإللكترونّيــة رائــدًة فــي منطقــة الخليــج العربــّي كوســيلٍة لتتّبــع عملّيــة تســديد رواتــب العّمــال وضمــان تحويلهــا مباشــرًة 
إلــى حســاباتهم المصرفّيــة. نظــام حمايــة األجــور االلكترونيــة تســعى أيضــا إلــى تزويــد وزارات العمــل المعنّيــة ببيانــات عنهــا، وذلــك لتمكينهــا 
مــن الكشــف عــن إمكانّيــات التأخــر فــي دفــع األجــور والتعــّذر عــن الوفــاء بهــا والتخّلــف عــن تســديدها كاملــًة. بالتالــي، يمكــن للــوزارات فــرض 
عقوبــات علــى الشــركات التــي التدفــع أجــور عّمالهــا فــي الوقــت المحــّدد. وقــد حّقــق اســتحداث نظــم حمايــة األجــور اإللكترونّيــة نجاًحــا فــي 
ضمــان تســديد األجــور فــي الوقــت المناســب إاّل أن قدرتــه علــى  الكشــف عــن المدفوعــات الناقصــة المســتحّقة وغيرهــا مــن الممارســات 

االحتيالّيــة األخــرى محــدودة.. تتمّثــل أبــرز القضايــا الرئيســية ذات الصلــة فــي مــا يلــي:
ــة العقــد المبرمــة وتطابــق الراتــب األساســّي والبــدالت األخــرى )كالطعــام والســكن( علــى النحــو . 1 ــة التوفيــق بيــن األجــور المدفوعــة واتفاقّي محدودّي

ــة المدفوعــة التــي قــد تنطــوي علــى عناصــر العمــل اإلضافــّي. المنصــوص عليــه فــي عقــد التوظيــف بشــكٍل مســتقّل وإلكترونــّي مــع األجــور الفعلّي
إمكانّيــة ســعي  بعــض أصحــاب العمــل إلــى ســحب الرواتــب المودعــة باســتخدام بطاقــات الموظفيــن، مــا يحــول دون قــدرة نظــم حمايــة األجــور . 2

اإللكترونّيــة علــى تحديــد مثــل هــذا النــوع مــن الممارســات مــا لــم يتقــّدم العّمــال بأنفســهم بشــكوى رســمّية، وهــذا نــادرا مــا يحصــل خوًفــا منهــم مــن 
مواجهــة أصحــاب عملهــم وفقــدان وظائفهــم. 

 تعــّذر العديــد مــن المقاوليــن الصغــار وشــركات توريــد العمالــة عــن تســجيل عّمالهــم فــي نظــم حمايــة األجــور اإللكترونّية،ممــا يحــول دون قدرتهــم علــى . ٣
االســتفادة مــن مزايــا الحمايــة المقّدمــة فــي هــذا الشــأن.احتمال أن تشــّكل التكاليــف المرتبطــة بشــراء برامــج مخّصصــة إلدارة عملّيــة كشــف الرواتــب أو 

باالســتعانة بشــركة متخّصصــة أخــرى لتجميعهــا حاجــًزا رئيًســا قائًمــا أمــام الشــركات األصغــر حجًمــا.  
  عدم وضوح الظروف التي يتّم فيها فرض عقوبات على حاالت عدم االمتثال من قبل السلطة الحكومّية المختّصة.. ٤

نظًرا لذلك، ال يزال المقاولون يحظون بدوٍر في مجال ضمان تسديد األجور بشكٍل صحيح وفي الوقت المحّدد لها

6  في هذا السياق، ُيرجى االطاع على المرجع التالي: دراسة استكشافّية للسياسات السليمة في حماية عّمال البناء في الشرق األوسط، جيل ويلز، 2017 )بيروت، 
منظمة العمل الدولّية، المكتب اإلقليمّي للدول العربّية(. 
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 االعتبارات التي ال بّد من النظر فيها
لتجّنب التأّخر في دفع األجور

النعم

هــل تقــوم شــركتكم بالتأكــد مــن ضمــان تســديد أجور العّمال في الوقت المناســب وفًقا لجــداول دفع المقاول 
الباطن؟ من 

هل قامت شركتكم بإنشاء حسابات مصرفّية مخّصصة للمشروع أو قد قامت بتقديم ضمانات مصرفّية للتأّكد من 
توافر األموال المتاحة الالزمة لتسديد األجور؟

هل قامت شركتكم بتسجيل جميع عّمال اإلنشاءات العاملين في مشروع في نظم حماية األجور اإللكترونّية؟

هل تقوم شركتكم بتزويد العّمال بكشوف حسابات شهرّية مفّصلة تتضّمن معلومات محّددة عن أّي خصومات 
محتملة أو عمل إضافّي؟

هل تقوم شركتكم بالتدقيق في ممارسات الدفع التي يعتمدها المقاولون من الباطن ورصدها بشكٍل مستقّل، 
بما في ذلك ضمان امتالك العّمال بطاقات مصرفّية خاصة بهم؟

هل لديكم آلّيات تظاّلم وتعويض التي من الممكن للعمال استخدامها بسهولٍة من أجل اإلبالغ عن حاالت عدم 
تسديد األجور؟

ملحق 2.

حسابات المشروع المصرفّية
فــي بعــض الحــاالت، يجــوز للعميــل والمقــاول الرئيســي النظــر فــي إمكانّيــة إنشــاء حســاب مصرفــّي مخّصــص للمشــروع لضمــان تســديد 
كافــة األمــوال المســتحّقة للمقاوليــن مــن الباطــن بشــكٍل فــورّي، وفًقــا لترتيبــات الدفــع المّتفــق عليهــا بينهــم. يحتفــظ العميــل بأمــواٍل 
كافيــة فــي الحســاب لتغطيــة تكاليــف العمــل وغيرهــا مــن مصاريــف المشــروع األخــرى المتكّبــدة، مــا يضمــن توافــر األمــوال الازمــة 

عنــد االقتضــاء وتدّفقهــا مباشــرًة إلــى المقاوليــن مــن الباطــن مــن دون أّي تأخيــر ُيذكــر. علــى ســبيل المثــال:

بمجــّرد أن يتقــّدم المقــاول مــن الباطــن بطلبــات تســديد ثمــن كّل مــن المعــّدات والمــواد وتكاليــف العمالــة إلــى المقــاول  	
الرئيســي وتتــّم الموافقــة عليهــا، يتــّم إرســالها إلــى العميــل.

وبعــد التحّقــق مــن طلبــات الدفــع هــذه، يوافــق العميــل عليهــا ويســعى إلــى تســديد مختلــف المســتحّقات لــكّل مــن المقــاول  	
الرئيســي والمقــاول مــن الباطــن ومــوّردي المعــّدات والمــواد والعّمــال. 

يسدد العميل المبلغ بالكامل وتسجيله في نظام مراقبة الدفع الخاص بالمقاول الرئيس.  	
ــى ســحب  	 ــال بالقــدرة فقــط عل ــن مــن الباطــن ومــوّردي المعــّدات والمــواد والعّم ــع كّل مــن المقــاول الرئيــس والمقاولي يتمّت

األمــوال التــي يوافــق النظــام عليهــا.

 أفكار أساسية تجّنب إمكانّيات
التأّخر في دفع األجور 

يتمّتع العّمال بالحّق في الحصول على أجورهم كاملًة في الوقت المحّدد. . 1
ال بّد للعماء والمقاولين من التأّكد من عدم مساهمة سلوكهم في تأخّير دفع أجور العّمال جميعهم.. 2
ال بــّد للعمــاء والمقاوليــن مــن التأّكــد مــن تســديد كافــة المدفوعــات المســتحّقة عليهــم مقابــل الخدمــات التــي يقّدمهــا المقاولــون مــن الباطــن فــي . ٣

الوقــت المحــّدد لهــا ومــن دون أّي تأخيــر ُيذكــر.
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مثال

 ميثاق سلسلة
توريد قطاع اإلنشاءات

يديــر معهــد تشــارترد إلدارة االئتمــان فــي المملكــة المّتحــدة ميثــاق سلســلة توريــد قطــاع اإلنشــاءات الــذي يهــدف إلــى 
تعزيــز ممارســات الدفــع العــادل فــي قطــاع اإلنشــاءات. مــن خــال توقيعهــا علــى هــذا الميثــاق، توافــق المنظمــة علــى 
تطبيــق التزاماتهــا المعنّيــة بتطبيــق ممارســات الدفــع العــادل ضمــن سلســلة التوريــد وذلــك وفًقــا لمجموعــة محــّددة 

مــن مؤشــرات األداء الرئيســة المّتفــق عليهــا التــي ال بــّد مــن النظــر فيهــا عنــد إرســاء العقــود.

في هذا السياق، يوافق الموّقعون على الميثاق على االلتزام بممارسات الدفع العادل، بما في ذلك:
تســديد المبالــغ المســتحّقة بالكامــل بشــكٍل صحيــح مقابــل كافــة األعمــال المنجــزة أو المنتجــات المــوردة، وذلــك  	

وفًقــا ألحــكام العقــد المبــرم. ال بــّد مــن تبريــر أّي حــاالت تعــّذر عــن ســداد هــذه المبالــغ نتيجــة عيــوب طــرأت علــى 
ــة بشــكٍل واضــح بمــا يتوافــق مــع الترتيبــات المنصــوص عليهــا فــي العقــد. ــة تنفيــذ الخدمــات المعنّي عملّي

االمتناع عن التأّخر في تسديد المبالغ المستحّقة عمًدا. 	
التأّكــد مــن تســديد الدفعــات إلــى سلســلة التوريــد فــي غضــون ٤٥ يوًمــا اعتبــاًرا مــن نهايــة الشــهر التقويمــّي الــذي  	

جــرى فيــه تنفيــذ األعمــال أو توريــد المنتجــات ذات الصلــة.
ضمــان عــدم االحتفــاظ بأصــوٍل نقدّيــة أو التأّكــد مــن فعالّيــة الترتيبــات ذات الصلــة المرعّيــة اإلجــراء وذلــك المقارنــة  	

مــع تلــك التــي ينّفذهــا العميــل بموجــب عقــد أساســّي.

http://www.promptpaymentcode.org.uk/cscpc.htm :لمزيٍد من التفاصيل، ُيرجى زيارة الموقع اإللكترونّي التالي

 االعتبارات التي ال بّد من النظر فيها
لتجّنب إمكانّيات التأّخر في دفع األجور 

النعم

هل قيمت شركتك إمكانّيات التأّخر في دفع األجور التي قد تطرأ على سلسلة توريد كّل مشروع؟

هل تسجل شركتك كافة العّمال في نظام حماية األجور؟ 

هل لشركتك سياسٍة محّددة من شأنها أن تمنح األولوّية إلى عملّية دفع األجور بالكامل في الوقت المحّدد؟ 

هل تحظى شركتك بإجراٍء محّدد يتطّلب تسديد مستحّقات المقاولين من الباطن وفًقا لجدول زمنّي مّتفق عليه 
من دون أّي تأخير ُيذكر؟

هل تسعى العقود المبرمة بين شركتك والمقاولين من الباطن إلى:

تحديد أطر زمنّية واضحة لتسديد الدفعات؟

تحديــد إجــراءات محــّددة لتســديد الدفعــات المتأّخــرة، بمــا فــي ذلــك تعليــق األنشــطة فــي الحــاالت التــي يتعــّذر فيهــا المقاولــون 
عــن الباطــن بتســديد الدفعــات المســتحّقة عليهــم؟

توضيح ضرورة تسجيل كافة العّمال في نظام حماية األجور ومنح األولوّية لعملّية تسديدها؟

إدراج حاالت التعّذر عن االحتفاظ باألصول النقدّية؟

هل سبق لشركتك وأن تواصلت مع أحد العمالء للنظر في إمكانّية استخدام حساب مصرفّي مخّصص للمشروع 
للتأّكد من توافر األموال الالزمة لدفع األجور عند استحقاقها؟ 

هل تحظى شركتك بآلّية شكاوى تتيح للعّمال إمكانّية تقديم شكاوى بشأن إمكانّية التأّخر في دفع األجور 
)وذلك من خالل خّط ساخن مستقّل على سبيل المثال(؟ وهل ُتتاح هذه اآللّية لجميع العّمال بما فيهم الذين 

وظفهم المقاولون من الباطن وشركات توريد العمالة؟  

هل تحظى شركتك بإجراءاٍت محّددة من شأنها معالجة الشكاوى المتعّلقة باألجور المتأخرة، بما في ذلك 
إمكانّية تسديد تلك المستحّقة على المقاولين من الباطن أو شركات توريد العمالة في حال تعّذرها عن 

االضطالع بذلك؟

http://www.promptpaymentcode.org.uk/cscpc.htm


٢٤

تعــّد طبيعــة أعمــال اإلنشــاءات محفوفــًة بالمخاطروفــي منطقــة الشــرق األوســط يتفاقــم ذلــك نتيجــة ارتفــاع معــّدل درجــات الحــرارة وتنــّوع 
اللغــات المحكّيــة فــي مواقــع العمــل ومحدودّيــة التدريــب علــى المهــارات الــذي يتلقــاه العّمــال قبــل توظيفهــم7. بالتالــي، أكثــر أنــواع الحــوادث 
شــيوًعا وأخطرهــا علــى اإلطــاق فــي المنطقــة هــي الســقوط أرًضــا أو التعــّرض للســحق بســبب أجســام متســاقطة يتبعــه ســوء اســتخدام 
األدوات والمعّدات.األمــراض الناجمــة عــن الحــرارة الشــديدة والغبــار الكثيــف تعتبــر أيضــا مشــكلة فــي المنطقــة. بالرغــم مــن حظــر العمــل خــال 
فتــرة الظهــر والــذي تبنتــه جميــع دول الخليــج العربــي مــن المتوقــع أن يزيــد التغييــر المناخــي كثافــة وتواتــر موجــات الحــر ممــاأن الحظــر الثابــت 

للعمــل فــي أوقــات معينــة قــد ال يكفــي لتجنــب هــذا النــوع مــن التوتــر الناتــج عــن العمــل8.  

 أفكار أساسية لحماية سالمة
العّمال وصحتهم المهنّية

ال بــّد للشــركة المؤّديــة دور المقــاول الرئيســي مــن التمّتــع بنظــام شــامل معنــّي بــإدارة شــؤون الســامة والصحــة المهنّيتيــن ُيعمــل بــه فــي مختلــف . 1
مواقــع المشــروع.

ال بــّد مــن تضميــن كافــة اعتبــارات الســامة والصحــة المهنّيتيــن فــي سلســلة التعاقــد مــن الباطــن وإدراجهــا ضمــن مختلــف مراحــل تخطيــط المشــروع . 2
المبكــرة.

ال بــّد للمقــاول الرئيســي مــن التأّكــد مــن معرفــة كافــة العّمــال، بمــا فــي ذلــك أولئــك المعّينيــن علــى يــّد مقاوليــن مــن الباطــن وجهــات خارجّيــة أخــرى، . ٣
كيفيــة الحصــول علــى خدمــات الرعايــة الطبّيــة  وعنــد االقتضــاء ضمــان تغطيتهــم بمخّططــات التأميــن الطبــّي الشــامل.

ملحق 3.

اتفاقّية منظمة العمل الدولّية 
بشأن السامة والصحة في البناء
ــاء رقــم )167( لعــام 1988،علــى اجــراءات تقنيــة مفصلــة  ــة بشــأن الســامة والصحــة فــي البن ــة منظمــة العمــل الدولّي تنــص  اتفاقّي
تعنــى بالحمايــة والوقايــة نظــرا للمتطلبــات الخاصــة بهــذا المجــال. تنطبــق هــذه االجــراءات علــى الســامة فــي مــكان العمــل، اآلليــات 
واألدوات المســتعملة، العمــل فــي األماكــن العاليــة  والعمــل فــي اطــار الهــواء المضغــوط. تضــع االتفاقيــة مســؤولّية تنســيق تدابيــر 
الســامة والصحــة المقــّررة، وكفالــة االلتــزام بهــذه التدابيــر، علــى عاتــق المقــاول الرئيســي. فــي حــال غيابــه عــن موقــع البنــاء، يتعّيــن 
عليــه تســمية شــخص بالنيابــة عنــه لتوّلــي هــذه المســؤولّيات. يظــّل كل صاحــب عمــل يعمــل فــي موقــع البنــاء مســؤواًل عــن تطبيــق 
التدابيــر المقــّررة بالنســبة للعّمــال الواقعيــن تحــت ســلطته. ولكــن يقــع علــى عاتــق كافــة أصحــاب العمــل أو األشــخاص الذيــن يعملــون 

لحســابهم الخــاص واجــب التعــاون فــي تطبيــق هــذه التدابيــر.

اشــراك  أصحابالعمــل باالضافــة الــى العمــال والحكومــات بطريقــة مســؤولة  علــى الصعيــد الوطنــي لخلــق ثقافــة صحــة وســامة وتعزيــز الجهــود 
الوطنيــة المبذلــة لتقليــص الحــوادث المهنيــة، واالصابــات واألمــراض هــو النهــج األساســي الواجــب اتباعــه. علــى المجتمــع ككل أن يكــون جــزءًا 
مــن الحــل األوســع والــذي هــو خلــق عقليــة وثقافــة صحــة وســامة تؤيــد جهــود صاحــب العمــل لتقليــص الحــوادث فــي مــكان العمــل فــي جميــع 

القطاعــات بمــا فيهــا المنشــأت. 

7  في هذا السياق، ُيرجى االطاع على المرجع التالي:
Wells, J., 2017. Exploratory study of good policies in the protection of construction workers in the Middle East – ILO white paper )Beirut, 
International Labour Organization, Regional Office for Arab States(.

8   في هذا السياق، ُيرجى االطاع على المرجع التالي:
ILO, 2019. Working on a warmer planet: The impact of heat stress on labour productivity and decent work. ILO – Geneva, p.53
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فــي العديــد مــن دول منطقــة الشــرق األوســط، تقــع مســؤولية الصحــة والســامة المهنييــن القانونيــة  علــى عاتقصاحــب العمــل الــذي قــد 
يكــون أو ال يكــون المقــاول الرئيســي.  ولكــن، أصبــح معتمــدًا علــى نطــاق واســع ان أفضــل الممارســات  فــي مجــال الســامة والصحــة المهنّيتيــن 
تبــدأ فــي المرحلــة الســابقة إلبــرام العقــد فــي الوقــت الــذي يخطــط فيــه التخطيــط للمشــاريع وتعــد ميزانّياتهــا، ممــا يعنــي أنــه يجــب اشــراك كل 
مــن العمــاء ومصّممــي المشــاريع والخبــراء االستشــارّيين والمقاوليــن الرئيســيين مختلــف قضايــا الســامة والصحــة المهنّيتيــن فــي االعتبــار منــذ 
البدايــة. مــع تقــّدم تنفيــذ المشــروع، يتعّيــن علــى الشــركة التــي تــؤّدي بنفســها دور المقــاول الرئيســي ضمــان تنفيــذه بمــا يتماشــى مــع نظــام 
الســامة والصحــة المهنّيتيــن المّتفــق عليــه )أو علــى األقــّل مــع الحــد األدنــى للمعاييــر القانونّيــة المنصــوص عليهــا فــي التشــريعات المحلّية(. من 
خــال االضطــاع بذلــك، وال بــّد مــن مواصلــة التركيــز علــى التصــّدي لقضايــا الســامة والصحــة المهنّيتيــن باســتحداث معاييــر محــّددة مــن شــأنها 

الســيطرة علــى المخاطــر ذات الصلــة والحــّد مــن تأثيرهــا المحتمــل حّتــى قبــل نشــوئها. 

 االعتبارات التي ال بّد من النظر فيها
لتقييم مخاطر السالمة والصحة المهنّيتين ومعالجتها9     

النعم

هل تحظى شركتكم بسياسٍة  معنّية بمجال السالمة والصحة المهنّيتين من شأنها أن تغّطي كافة العّمال )بما 
في ذلك المعّينين مباشرًة أو المتعاقد معهم من الباطن( وجوانب المشروع جميعها، بما في ذلك موقع العمل 

واإلقامة؟

هل ُأعّدت السياسة بالتشاور مع العّمال والجهات المعنّية األخرى؟

هل تتضّمن السياسة أو اإلجراءات إرشادات حول تغطية التأمين الصحّي للعّمال؟

ــة، بمــا فيهــا تلــك الســائدة فــي ســياق اإلنشــاءات،  ــا الســامة والصحــة المهنّيتيــن ذات الصل ــج السياســة كافــة قضاي هــل تعال
كالســقوط أرًضــا واألمــراض المرتبطــة بالحــرارة؟

هــل يتــّم اطــاع العّمــال والمقاوليــن مــن الباطــن علــى السياســة وإجــراءات الســامة والصحــة المهنّيتيــن ذات الصلــة وتدابيــر 
الوقايــة بلغــٍة يمكنهــم فهمهــا؟ 

هل تتّم مراجعة السياسة واإلجراءات ذات الصلة وتحديثها بانتظاٍم؟

هل أجرت الشركة و/أو العميل تقييًما للمخاطر خالل مرحلة التخطيط لكّل مشروع وأدرجت اعتبارات السالمة 
والصحة المهنّيتين ضمن خطة مرحلة اإلنشاء وأسعار المناقصة؟

هل تسعى شركتكم إلى دمج سياستها المعنّية بالسالمة والصحة المهنّيتين ضمن االتفاقّيات المبرمة مع 
المقاولين من الباطن وتشجعهم على إثبات:

استخدامهم ألنظمة إدارة السامة والصحة المهنّيتين واعتمادها؟

أنــه تــّم تدريــب كافــة العّمــال علــى مبــادئ الســامة والصحــة المهنّيتيــن بمــا يتناســب مــع مناصبهــم المحــّددة، بمــا فــي ذلــك تلــك 
المعنّيــة بتشــغيل األدوات واآلالت بــكّل أمــان؟

ــة  أنــه يتــّم تدريــب العّمــال الجــدد علــى مبــادئ الســامة والصحــة المهنّيتيــن المحــّددة لمواقــع العمــل، وذلــك كجــزٍء مــن عملّي
ــة الازمــة؟   ــا بكافــة معــّدات الحماي توظيفهــم، وتزويدهــم جميًع

هل ساهمت شركتكم، وبالتعاون مع العميل، في تأمين الموارد الكافية للوفاء بمتطّلبات السالمة والصحة 
المهنّيتين الخاصة بكّل مشروع؟ قد تنطوي هذه الموارد على معّدات السالمة الجماعّية ومعّدات الوقاية 

الشخصّية واإلسعافات األولّية. 

هل شّكلت شركتكم لجنًة معنّية بالسالمة والصحة المهنّيتين  تحظى بصالحّية معالجة قضايا السالمة والصحة 
المهنّيتين؟

هل توّلت شركتكم مهمة تخصيص مسؤولّيات السالمة والصحة المهنّيتين بكّل وضوح لكّل مشروع في كّل من 
مواقع العمل واإلقامة؟ وهل يتلّقى األفراد المسؤولون جميعهم التدريب والتوجيه المناسب لتنفيذ سياسة 

السالمة والصحة المهنّيتين؟

هل تراقب شركتكم ممارسات السالمة والصحة المهنّيتين من خالل تفتيش مواقع العمل، وتسجيل الحوادث 
وغيرها من قضايا السالمة والصحة المهنّيتين والتحقيق في كّل ما يطرأ من مشاكل خالل مختلف دوامات 
العمل؟ وهل تسعى شركتك إلى مراجعة بيانات السالمة والصحة المهنّيتين بانتظاٍم للمساعدة في تحديد 

مجاالت الخطر وتطوير استراتيجّيات الوقاية منها؟   

9  للحصول على مزيٍد من اإلرشادات التفصيلّية حول استحداث نظام إدارة السامة والصحة المهنّيتين وتنفيذ تدابير الرقابة في قطاع اإلنشاءات، ُيرجى االطاع 
على المبادئ التوجيهّية لمنظمة العمل الدولّية بشأن إدارة السامة والصحة المهنّيتين )اإلصدار الثاني(، جنيف، 2009، وعلى تفتيش مواقع العمل في قطاع البناء 

والتشييد: دليل لمفتشي العمل، جنيف، 2017، بما في ذلك القوائم المرجعّية المعنّية بالتحّقق من تدابير الرقابة المفّصلة الواردة في كّل منهما.



ملحق 4.

دليل منظمة العمل الدولّية 
الخماسّي بشأن تقييم المخاطر
ا مخّصًصــا ألصحــاب العمــل والعّمــال وممثليهــم بشــأن إجــراء  تقييمــات للمخاطــر التــي  أعــّدت منظمــة العمــل الدولّيــة دليــًا خماســيًّ

قــد تتعــّرض لهــا أماكــن العمــل.1٠  
تتمّثل الخطوات الخمس الموّضحة في الدليل في ما يلي: 

الخطوة األولى: تحديد المخاطر الفعلّية والمحتملة.
الخطوة الثانية: تحديد األفراد المعّرضين للمخاطر وكيفّية تعّرضهم. 

الخطوة الثالثة: تقييم المخاطر وتحديد تدابير الوقاية من مخاطر الصحة والسامة.
الخطوة الرابعة: تسجيل أسماء المسؤولين عن تنفيذ تدابير الوقاية وتحديد إطارها الزمنّي.
ة ومراجعة تقييم المخاطر وتحديثه عند الضرورة. الخطوة الخامسة: تسجيل النتائج المحقٌّ

المصادر ذات الصلة:
وقائع المنظمة الدولية ألصحاب العمل، الموقع االكتروني:

https://www.ioe-emp.org/en/policy-priorities/occupational-safety-and-health/
منظمة العمل الدولّية، 2009 – المبادئ التوجيهّية لمنظمة العمل الدولّية بشأن إدارة السامة والصحة المهنّيتين )اإلصدار الثاني(، جنيف.

منظمة العمل الدولّية، 2013، جنيف -
A 5-step guide for employers, workers and their representatives on conducting workplace risk assessments.  

منظمة العمل الدولّية، 2017 – تفتيش مواقع العمل في قطاع البناء والتشييد: دليل لمفتشي العمل، جنيف.
 )a.أيزو 45001:2018: نظام إدارة السامة والصحة المهنّية

10  في هذا السياق، ُيرجى االطاع على الدليل الكامل الوارد على الموقع اإللكترونّي التالي:
http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_232886/lang--en/index.htm. 
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غالًبــا مــا يعيــش عّمــال اإلنشــاءات المهاجــرون، ال ســّيما أولئــك الذيــن يعملــون ضمــن مشــاريع ضخمــة فــي منطقــة الخليــج العربــّي، فــي 
مســاكن مبنّيــة خّصيًصــا لهــم يؤمنهــا أصحــاب العمــل. وبالتالــي، ال بــّد لمعاييــر الســامة والصحــة المعتمــدة ضمــن مرافــق اإلقامــة هــذه مــن 
أن تنظــر أيًضــا فــي ضمــان ســامة العّمــال المهاجريــن ورفاهّيتهــم. علــى أصحابالعمــل ايضــا اخــذ صحــة العمــال العقليــة والنفســية بعيــن االعتبــار 

وتزويدهــم بخدمــات الوقايــة والعــاج المناســبة لهــم، كبرنامــج دعــم األقــران أو االستشــارات النفســّية اذا دعــت الحاجــة.  

 أفكار أساسية خاصة
بإقامة العّمال الجماعّية

ال بــّد للشــركة مــن توفيــر مســاكن آمنــة والئقــة لكافــة العّمــال، وذلــك بموجــب المبــادئ التوجيهّيــة والمعاييــر الدولّيــة والتشــريعات الوطنّيــة المعتمــدة . 1
فــي هــذا الشــأن.

ال بــّد مــن التطــّرق لقضايــا إقامــة العّمــال ومرافقهــم، ال ســّيما تلــك المصّممــة لتأميــن  رفاهيتهــم، فــي مرحلــة التخطيــط للمشــروع وتحديــد تكاليفــه . 2
المحتملــة. 

ال بــّد للشــركة مــن تفّقــد مســاكن العّمــال جميعهــم ومرافقهــم وذلــك مــن أجــل ضمــان امتثالهــم لمعاييــر الســامة والصحــة الوطنّيــة والدولّيــة علــى . ٣
حــّد ســواء.. 

الئحة المتطلبات
النعم

هل سعت شركتكم إلى تقييم متطّلبات اإلقامة وتكاليفها، بما في ذلك حجم القوى العاملة وطبيعتها وتوافر 
المساكن القائمة، كجزٍء من عملّية التخطيط لتنفيذ المشروع؟

هل سعت شركتكم إلى تحديد المعايير الدولّية المعمول بها واألنظمة واللوائح الوطنّية والمحلّية ذات الصلة، بما 
في ذلك تلك المتعّلقة بالبناء والصرف الصحّي ونوعية المياه؟

هل سعت شركتكم إلى تقييم المساكن المقترحة أو القائمة وفًقا للحد األدنى للمعايير ذات الصلة، بما في ذلك 
المسافة بين المساكن وموقع المشروع؟

هل لشركتكم خّطٍة معنّية بإدارة شؤون اإلقامة من شأنها أن تغّطي صحة العّمال وسالمتهم وأمنهم وحقوقهم؟

هل تستعرض شركتكم خطط إدارة شؤون اإلقامة بانتظاٍم؟

هل سعت شركتكم إلى تعيين موظفين أو مقاولين وتدريبهم من أجل إدارة شؤون اإلقامة وفًقا لخطط اإلدارة 
المحّددة؟

في حال وقعت على عاتق المقاولين مسؤولّية إدارة شؤون أماكن اإلقامة، فهل ينّص العقد على:  

تحديد المعايير  التي ال بّد من االلتزام بها؟

خطة اإلدارة التي يتعّين تنفيذها؟

متطّلبات اإلباغ؟

عملّيات تفتيش دورّية؟

عملّيات االنتصاف التي ال بّد من التقّيد بها من أجل معالجة حاالت انتهاك الحد األدنى للمعايير؟

 ب4. إقامة العّمال
الجماعّية
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هل تسعى شركتكم إلى تشكيل لجان مخّصصة إلدارة شؤون إقامة العّمال تضّم ممثلين عنهم من أجل معالجة 
مختلف القضايا الناشئة في هذا الصدد؟

هل ُتتيح شركتكم أمام العّمال إمكانّية استخدام آلّيات الشكاوى وتسوية النزاعات من أجل معالجة القضايا المتعّلقة 
بظروف المعيشة؟ وهل من الممكن استخدام هذه اآللّيات بشكٍل مجهول؟ قد تتضمن هذه اآللية صناديق شكاوى 

تديرها شركتكم أو خّط ساخن مستقل؟  
هل فّكرت شركتكم بتوفير  أنشطًة وخدمات معنّية بضمان رفاهّية العّمال وإدارة ضغوطهم النفسّية؟

هل  يعلم العمال بالمرافق األساسّية، كمحالت البقالة أو البنوك أو الصيدلّيات أو العيادات الطبّية، ضمن أماكن 
اإلقامة أو التي تقع على مسافة قصيرة منها؟

جدول 1.

عناصر يجب اخذها بعين االعتبار 
بما يختص بإقامة العّمال11

المبادئ الرئيسية الظروف المعيشّية 

على بعد ساعة واحدة من مكان العمل ويحظى بإمكانّية الوصول إلى وسائل الراحة الموقع
المحلّية األساسّية. 

مجانّيًة، آمنًة ومتوافقًة مع األحكام القانونّية المرعّية اإلجراء. وسائل النقل

التدفئة وتكييف الهواء )عند االقتضاء( 
والتهوية والضوء

ال بّد من أن تكون مناسبًة للظروف المناخّية وتساهم في توفير بيئة مريحة وصحّية 
ونظيفة لاستراحة.

ال بّد من توافر إمدادات كافية من مياه الشرب في مباني غرف النوم أو المهاجع. توافر المياه  
مياه الشرب بشكٍل مجاني ومماش مع المعايير المحلّية المرعّية اإلجراء أومعايير منظمة 

الصحة العالمّية الصادرة في هذا الشأن، في الوقت الذي يتّم فيه مراقبة جودتها بانتظام.

أنظمة إدارة النفايات الصلبة ومياه الصرف 
الصحّي

ال بّد من ضمان توافق ممارسات معالجة مياه الصرف الصحّي والنفايات الصلبة 
وتصريف النفايات السائلة والتخّلص منها مع المعايير المحلّية المرعّية اإلجراء الصادرة 
في هذا الشأن وتصميمها بشكٍل مناسب لمنع تلّوث أّي جسم مائّي، وذلك من أجل 

ضمان تحقيق النظافة وتجّنب انتشار العدوى واألمراض.

ال بّد من تجّنب االكتظاظ. يجب أن تكون  غرف النوم والمهاجع نظيفة، صحية وتوفر غرف النوم ومرافقها 
أقصى قدر ممكن من الراحة والخصوصّية. وفي هذا السياق، ينبغي تزويد كّل عامل 

بسريٍر مخّصص له الستخدامه الخاص، ويستحسن أن تحظى كّل غرفة نوم بنافذٍة.

المرافق الصحّية والمراحيض )بما في ذلك 
أحواض االغتسال واالستحمام(

ال بّد من الحفاظ على نظافة المرافق الصحّية والمراحيض وفعالّيتها من قبل العمال 
وأصحاب العمل. ينبغي أن تكون المنشآت آمنة  ومكونة من مواد سهلة التنظيف 

وتضمن الخصوصّيت.

يجب أن تكون مكونة من مواد يسهل تنظيفها، تتناسب مع الحاجة والحفاظ على المقاصف ومرافق الطهي والغسيل
نظافتها . في حال السماح للعّمال بطهي وجبات طعامهم الخاصة، يتعّين تزويدهم 

بمطبٍخ ومساحة مخّصصة لتناول الطعام منفصلة عن غرف النوم، فضًا عن خدمات 
الغسيل الازمة أو أن يتاح المجال الوصول اليها.

ال بّد من تواجد  معّدات اإلسعافات األّولّية في مواقع العمل وتدريب عدد كاٍف من المرافق الطبّية 
الموظفين على استخدامها.

ال بّد من تركيب أجهزة كشف عن الحرائق في كافة أماكن اإلقامة حسب االقتضاء السامة من الحرائق 
وربطها بجهاز اإلنذار المركزّي. يجب ان تتواجد معّدات مكافحة الحرائق وفًقا للمعايير 
الوطنّية والدولّية المرعّية اإلجراء. ال بّد ألّي مسكن قد يستقبل عّمال من أن يحظى 

بشهادٍة من السلطات المحلّية المعنّية في هذا الشأن.

المرافق الترفيهّية واالجتماعّية ووسائل 
االتصال

ال بّد من توفير مساحات راحة وترفيه جماعّية واجتماعّية للعّمال الذين يتعّين عليهم 
التمّتع بها. يحّق للعمال استخدام وسائل االتصال مقابل أسعاٍر مقبولة، بما في ذلك 

الهواتف العامة و/أو خدمات االتصال بشكبة اإلنترنت.

وفًقــا لتوصيــة منظمــة العمــل الدولّيــة بشــأن إســكان العّمــال رقــم )115( لعــام 1961 حيثمــا يقــّدم صاحــب العمــل المســكن، ينبغــي االعتــراف 
بحقــوق العّمــال األساســّية، وخاصــًة الحرّيــة النقابّيــة، وأن تكــون النســبة المئويــة المخّصصــة لإليجــار مــن دخــل العامــل معقولــًة.  

لمزيٍد من المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع اإللكترونّي التالي: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/
wcms_116344.pdf

11  المصدر: مؤسسة التمويل الدولّية والبنك األوروبّي لإلنشاء والتعمير، 2009. في هذا السياق، ُيرجى زيارة الموقع اإللكترونّي التالي:
https://www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/Workers_accomodation.pdf.  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_116344.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_116344.pdf
https://www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/Workers_accomodation.pdf
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ــا أسياســّيًا. فــي بعــض الــدول، قــد ُيعتبــر العّمــال  حــّق العامــل فــي إنهــاء عقــد عملــه، بمــا يتماشــى مــع أحكامــه المحــّددة، مبــدًأ عالميًّ
المهاجــرون الذيــن يغــادرون عملهــم خــال فتــرة ســريان العقــد مــن دون الحصــول علــى موافقــة صاحــب العمــل  مــن الفاّريــن ويفقــدون 

تأشــيرتهم، فيصبحــون  بالتالــي،  غيــر شــرعّيين.

 أفكار أساسية حول إنهاء
العقد وحرّية التنّقل

عند نهاية عاقة العمل أو خال فترات اإلجازة، ال بّد للعّمال من التمّتع بحرّية العودة إلى وطنهم األّم من دون أّي تأخير.. 1
ال بّد للعّمال من التمّتع بحرّية إنهاء عقد توظيفهم وتغيير صاحب عملهم دون تعّرضهم ألّي عقوبة.. 2
وفــي هــذا الســياق، ال بــّد مــن ذكــر شــروط إنهــاء العقــد وأحكامــه بــكّل وضــوح فــي العقــد بمــا يتماشــى مــع قوانيــن العمــل المحلّيــة المرعّيــة اإلجــراء . ٣

وشــروط إصــدار التأشــيرة التــي يتــم العمــل مــن خالهــا.  

 االعتبارات التي ال بّد من النظر فيها
عند إنهاء العقد أو تقييد حرّية التنّقل12

النعم

هل تحّظر سياسة الشركة تقييد حرّية العّمال في التنّقل، بما في ذلك من قبل الموظفين أو المقاولين أو مدراء 
شؤون اإلقامة أو موظفي األمن؟ 

هل يتمّتع العّمال المهاجرون بحرّية العودة إلى وطنهم األّم أثناء فترات اإلجازة من دون التعّرض ألّي عقوبة  أو 
تأخير غير ضرورّي في الحصول على أجورهم ؟

هل تنّص عقود توظيف العّمال على إجراءاٍت محّددة معنّية بإنهائها بما في ذلك فترة اإلشعار المخّصصة لكّل 
طرف باالضافة الى  القدرة على انهاء العقد دون اشعار في حال انتهاكه؟  

هل لشركتكم سياسٍة محّددة من شأنها أن تحّظر عملّية اإلبالغ عن العّمال إلى السلطات المسؤولة عن إدارة 
شؤون الهجرة باستثناء ما يقتضيه القانون حصرًا؟  

12  مقتبسة من مجموعة أدوات مبادرة منظمة "Verité" غير الحكومّية "Help Wanted: Fair Hiring Toolkit" المتاحة عبر الموقع اإللكترونّي التالي:
 http://helpwanted.verite.org/helpwanted/toolkit/brands/improving-codes-conduct-company-policies.   

 ب5. إجراءات إنهاء العقد
وحرّية التنّقل

http://helpwanted.verite.org/helpwanted/toolkit/brands/improving-codes-conduct-company-policies
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ملحق 5.

 بما تتمّثل حرّية العّمال
في إنهاء عقد توظيفهم؟

يحظى العّمال بعقد توظيف محّرر باللغة التي يتقنوها
ينّص عقد التوظيف على حّق العّمال في إنهائه. 	
ينّص عقد التوظيف على إجراءات محّددة معنّية بإنهائه، بما في ذلك تلك المتعّلقة بفترات اإلشعار المقّدمة. 	
يسمح عقد التوظيف بإنهائه دون اشعار في حال انتهاكه من قبل  أّي من المقاولين من الباطن أو األطراف ذات الصلة. 	

ال ُيعاقب العّمال الذين يسعون إلى إنهاء عقد توظيفهم بأّي شكل من األشكال. 
يحصل العّمال على كافة األجور أو المزايا المستحّقة لهم. 	
ال ُيجبر العّمال على تسديد رسوم إصدار التأشيرة. 	
ال يتعّرض العّمال ألّي عملّية تهديد أو إباغ قد تطالهم )باستثناء ما يقتضيه القانون حصرا(.  	

ُتســّهل عملّيــة انتقــال العّمــال الذيــن ينهــون عقــود توظيفهــم مــن وظيفــة إلــى أخــرى، وذلــك 
تماشــًيا مــع شــروط وأحــكام توظيفهــم وتأشــيرتهم.

ُتعاد كافة الوثائق والمستندات إلى العّمال دون أّي تأخير. 	
ــى وطنهــم األّم  	 ــدة و/أو العــودة إل ــى وظيفــة جدي ــة منهــم للحصــول عل ــق والمســتندات المطلوب ــال بكافــة الوثائ ــزّود العّم ُي

ــال، شــهادة عــدم ممانعــة(.  )علــى ســبيل المث

مصادرة الوثائق والمستندات 

يتمّتــع العّمــال المهاجــرون جميعهــم بالحــّق فــي االحتفــاظ بكافــة وثائقهــم ومســتنداتهم الشــخصّية، بمــا فــي ذلــك جــوازات ســفرهم 
وبطاقــات هويتهــم وبطاقاتهــم المصرفّيــة ووثائقهــم ومســتنداتهم المالّيــة. وغالًبــا مــا تحتفــظ بعــض الشــركات بجــوازات ســفر العّمــال أثنــاء 
ــة العّمــال ووثائقهــم  عملّيــات تجديــد تأشــيراتهم أو تصاريــح عملهــم. لكــن فــي ســياق معّيــن، قــد يتــّم الّلجــوء إلــى االحتفــاظ ببطاقــات هوّي
ومســتنداتهم المالّيــة أو مصادرتهــا كوســيلٍة للســيطرة عليهــم ومنعهــم مــن مغــادرة مــكان العمــل ) يخضــع العّمــال غيــر المزوديــن بوثائــق 
ــة  ــة وغيرهــا مــن الوثائــق والمســتندات المالّي ثبوتيــة  لاعتقــال والترحيــل(. اضافــة، قــد يشــّكل االحتفــاظ غيــر القانونــّي بالبطاقــات المصرفّي

مشــكلًة أخــرى بحيــث يمكــن اســتعمالها فــي بعــض األحيــان للتحايــل علــى أنظمــة حمايــة األجــور التــي يتــم تطبيقهــا )ُيرجــى النظــر أدنــاه(.  

 أفكار أساسية حول مصادرة الوثائق والمستندات

يجــب أن تمتنــع الشــركة عــن مصــادرة جــوازات ســفر العّمــال أوغيرهــا مــن وثائــق ومســتندات شــخصّية، بمــا فــي ذلــك بطاقــات مصرفّيــة، 
واالحتفــاظ بهــا. 

 االعتبارات التي ال بّد من النظر فيها
لمنع مصادرة الوثائق والمستندات13 

النعم

هل تحظى شركتكم بسياسٍة أو إجراءات محّددة من شأنها أن تحّظر مصادرة وثائق العّمال ومستنداتهم 
الشخصّية، بما في ذلك جوازات سفرهم وتصاريح عملهم وبطاقاتهم المصرفّية؟

في حال استحواذ الشركة أو المقاول من الباطن على وثائق العّمال ومستنداتهم الشخصّية لفترٍة مؤقتة 
ألسباب قانونّية أو إدارّية أو بناًء على طلبهم ، هل لشركتك او للمقاول من الباطن إجراءاٍت محّددة من شأنها 

منع الحجز غير الضرورّي لها أو أي استغالل آخر ، بما في ذلك تلك التي:

يتم من خالها  إباغ العمال  بشكل واضح   بأنه يحق لهم االحتفاظ بمستنداتهم الخاصة

تضمن إعادة الوثائق والمستندات بمجّرد أن يطلب العامل ذلك من دون أّي تأخير؟

 تزويد العامل بنسخٍة من الوقائق والمستندات المحتفظ بها؟

هل ُيتاح أمام العّمال إمكانّية استخدام مساحة تخزين خاصة وآمنة لحفظ وثائقهم ومستنداتهم وأغراضهم 
الثمينة الشخصّية؟  

13  مقتبسة من مجموعة أدوات مبادرة منظمة "Verité" غير الحكومّية "Help Wanted: Fair Hiring Toolkit" المتاحة عبر الموقع اإللكترونّي التالي:
 http://helpwanted.verite.org/helpwanted/toolkit/brands/improving-codes-conduct-company-policies.   

http://helpwanted.verite.org/helpwanted/toolkit/brands/improving-codes-conduct-company-policies
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 الحّد من التأشيرات
غير النظامية

تقــع علــى عاتــق أصحــاب العمــل مســؤولّية الحصــول علــى تصاريــح عمــل وهجــرة العّمــال النظامّيــة والحفــاظ عليهــا. قــد يجــد العّمــال 
المهاجــرون أنفســهم فــي وضــع غيــر شــرعّي يخــرج عــن ســيطرتهم. قــد يشــّكل التأخيــر فــي ســداد األجــور والتعــّذر عــن تأمينهــا ســبًبا لمغــادرة 

العّمــال المهاجريــن أصحابالعمــل وبالتالــي التواجــد فــي ظــرف غيــر قانونــي ازاء ســلطات الهجــرة.

 أفكار اساسية حول
هجرة العّمال

تقــع علــى عاتــق أصحــاب العمــل مســؤولّية التأّكــد مــن تمّتــع عّمالهــم بتصريــح إقامــة وتأشــيرة ســارية المفعــول، يتــّم تجديدهمــا و/أو نقلهمــا . 1
حســب الحاجــة.  

يتعّين على صاحب العمل االمتناع عن  أّي إجراء قد يضع العامل في خطر التواجد في حالة هجرة غير نظامّية. . 2

ملحق 6.

 أمثلة على أسباب
الهجرة غير النظامّية

يصــل العامــل إلــى البــاد مــن دون تأشــيرة عمــل صالحــة أويعمــل مخالفــًا لشــروط التأشــيرة وأحكامهــا. 	
يتعــّذر صاحــب العمــل عــن تجديــد تأشــيرة العامــل بعــد انتهــاء صاحّيتهــا.  	
ــة تأشــيرته بســبب تعــّذر صاحــب العمــل عــن  	 ــع العامــل بالقــدرة علــى العــودة إلــى بلــد المنشــأ بعــد انتهــاء صاحّي ال يتمّت

ا. إعــادة جــواز ســفره أو تســديد أجــرة الســفر جــوًّ
يتخّلــى العامــل عــن صاحــب العمــل الــذي  زّوده بتصريــح عمــل ســاري المفعــول ويتــم اإلبــاغ عنــه ك«هــارب« للســلطات  	

المحلّيــة. 
ــا.   	 يتخّلــى العامــل عــن صاحــب العمــل ويتعّذرعلــى صاحــب العمــل الجديــد تســجيل نقــل كفالتــه قانونيًّ

 االعتبارات التي ال بّد من النظر فيها
للحّد من الهجرة غير النظامّية

النعم

هل لشركتكم و/أو المقاولون من الباطن المتعاقدون معكم نظاٍم محّدد من شأنه أن يضمن تمّتع كافة العّمال 
بتأشيرٍة وتصريح إقامة ساري المفعول، وتتّبع تواريخ انتهاء الصالحّية وتجديد التأشيرات أو التصاريح  من قبل 

العامل وصاحب العمل على النحو المطلوب؟

هل لشركتكم إجراءاٍت محّددة من شأنها أن تضمن نقل كفالة العّمال بمجّرد تغيير صاحب عملهم؟

هل لشركتكم إجراءاٍت محّددة من شأنها حماية وضع العّمال ومزاياهم في حال توّقف أو إلغاء تنفيذ المشروع 
بما في ذلك  اجراءات دعم العّمال لنقلهم إلى كفيل آخر أو  العمل في مشروع جديد؟

هل لشركتكم سياسٍة محّددة  لحظر  اإلبالغ عن العّمال للسلطات المسؤولة عن إدارة شؤون الهجرة إاّل في 
الحاالت المشروعة التي تنطوي على سوء تصّرف العامل أو باستثناء ما يقتضيه القانون حصرا؟
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الخاصة

 يمكنكم معرفة المزيد من المعلومات حول
 منظمة العمل الدولية

www.ilo.org على الموقع االلكتروني 
 و عن المنظمة الدولية ألصحاب العمل

www.ioe-emp.org على الموقع االلكتروني

نأمل أن تجد شركات اإلنشاءات الدليل هذا مفيًدا لعملها وأن تجد ان األدوات 
المنصوص عليها في هذا الدليل يمكن أن تساعد في دعم التحسينات في اإلنتاجية 
والسمعة؛ وكذلك المساعدة في البحث عن فرص جديدة في مناخ األعمال الدولي، 

والذي يركز بشكل متزايد على الحماية للجميع في مكان العمل.

نشــجع شــركات المقــاوالت علــى العمــل مــع جميــع أصحــاب المصلحــة فــي سالســل 
التوريــد الخاصــة بمشــروعات البنــاء ، بمــا فــي ذلــك العمــالء والمقاوليــن مــن 
الباطــن والجهــات الخارجيــة ، وذلــك مــن اجــل حمايــة ســالمة وصحــة العمــال 

وضمــان ان العمــال يتلقــون أجورهــم الصحيحــة ويعملــون فــي اوقــات العمــل 
وظــروف العمــل المناســبة و يحصلــون علــى التوظيــف العــادل.

3٢

http://www.ilo.org
http://www.ioe-emp.org/
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المرفق رقم 1. االدوات والمعايير
الدولّية المعتمدة

ممارسات الحماية األساسية الصكوك األساسية الموضوع

اتفاقّية منظمة العمل الدولّية رقم )29( لعام 1930  	العمل الجبرّي
المتعّلقة بالعمل الجبرّي. 

بروتوكول عام 2014 الملحق باتفاقّية منظمة العمل  	
الدولّية رقم )29( لعام 1930 المتعّلقة بالعمل الجبرّي.

تحّظر االتفاقّية استخدام العمل الجبرّي أو االلزامّي  	
وتشترط أن تكون العقوبات ذات الصلة التي يفرضها 

القانون كافيًة ومطّبقًة بصرامٍة.
بموجب بروتوكول عام 2014، يتعّين على الدول اّتخاذ  	

تدابير فّعالة لمنع العمل الجبرّي والقضاء عليه، وتوفير 
الحماية الضرورّية للضحايا وتعزيز وصولهم إلى سبل 

االنتصاف المناسبة والفّعالة. تنطوي التدابير الفّعالة 
هذه على حماية العّمال المهاجرين من ممارسات 

التوظيف االحتيالّي ودعم تدابير العناية الواجبة التي 
يبذلها كّل من القطاع العام والخاص على حّد سواء.

اتفاقّية الحّد األدنى لسّن االستخدام رقم )138( لعام  	عمالة األطفال 
 .1973

اتفاقّية منظمة العمل الدولّية رقم )182( لعام 1999  	
بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات 

الفورية للقضاء عليها.   

ال يجوز أن يقّل الحّد األدنى للسّن المقّرر عن 15 سنًة )13  	
لألعمال الخفيفة( وعن 18 سنًة للقبول في أّي نوع من 
أنواع االستخدام أو العمل التي يتحّمل أن يعّرض للخطر 

صحة أو سامة أو أخاق األحداث.
يتعّين على الدول القضاء على أسوأ أشكال عمالة  	

األطفال، بما في ذلك كافة أشكال الرّق، االتجار باألطفال، 
وعبودّية الدين والعمل القسرّي، دعارة األطفال 

واستخدامهم إلنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية، 
استخدام األطفال لمزاولة أنشطة غير مشروعة واألعمال 
التي يرجح أن تؤدي، بفعل طبيعتها أو الظروف التي تزاول 
فيها، إلى اإلضرار بصحة األطفال أو سامتهم أو سلوكهم 

األخاقّي.

اتفاقّية منظمة العمل الدولّية رقم )87( لعام 1948  	الحرية النقابية  
بشأن الحرّية النقابّية وحماية حّق التنظيم.

اتفاقّية منظمة العمل الدولّية رقم )98( لعام 1949  	
بشأن حّق التنظيم النقابّي والمفاوضة الجماعّية.

اتفاقّية منظمة العمل الدولّية رقم )135( لعام 1971  	
الخاصة بممثلي العّمال.

للعّمال وألصحاب العمل، دون أّي تمييز، الحّق، بدون  	
ترخيص سابق، في تكوين منظمات يختارونها، وكذلك 

الحق في االنضمام إليها، بشرط التقّيد بلوائح هذه 
المنظمات.

توفر للعّمال حماية كافية من أّية أعمال تمييزّية علي صعيد  	
استخدامهم تستهدف المساس بحريتهم النقابية بما فيها 

صرفهم من العمل للممارستهم أنشطتهم النقابية.
توفر لممثلي العّمال في المؤسسة حماية فّعالة من  	

أّية تدابير يمكن أن تنزل بهم الضرر، بما في ذلك الفصل، 
ويكون سببها صفتهم أو أنشطتهم كممثلين للعّمال.

اتفاقّية التمييز في مجال االستخدام والمهنة رقم  	التمييز
)111( لعام 1958.

تتعّهد كل دولة بأن تضع وتطّبق سياسة وطنّية تهدف  	
إلي تحقيق المساواة في الفرص وفي المعاملة علي 

صعيد االستخدام والمهنة، بغية القضاء علي أي تمييز 
في هذا المجال على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو 

الدين أو الرأي السياسّي أو األصل االجتماعّي، بما فيها 
التمييز في شروط االستخدام.

اتفاقّية منظمة العمل الدولّية رقم )97( لعام 1949  	العّمال المهاجرون 
المتعّلقة بالهجرة من أجل العمل )المنّقحة(.

اتفاقّية منظمة العمل الدولّية رقم )143( لعام 1975  	
بشأن العّمال المهاجرين )األحكام التكميلّية(.

االتفاقّية الدولّية لحماية حقوق جميع العّمال المهاجرين  	
وأفراد أسرهم، المعتمدة بقرار الجمعّية العامة 

)45/158( لعام 1990.

ينبغي معاملة العّمال المهاجرين بطريقٍة ال تقّل تفضيًا  	
عن المواطنين، في ما يتعّلق بشروط عملهم وحرّيتهم 

بتكوين الجمعّيات وإقامتهم.
ال يعتبر العامل المهاجر، المقيم بشكٍل قانونّي في البلد  	

من أجل العمل، في وضع غير قانونّي أو غير نظامّي 
لمجّرد أنه فقد وظيفته، وال يستتبع فقدان الوظيفة 

في حّد ذاته أن ُيسحب منه ترخيص اإلقامة أو إذن 
العمل، حسب الحالة.

اتفاقّية منظمة العمل الدولّية رقم )181( لعام 1997  	التوظيف
بشأن وكاالت االستخدام الخاصة.

ال يجوز لوكاالت االستخدام الخاصة أن تتقاضى من  	
العّمال، بصورٍة مباشرة أو غير مباشرة، أّي رسوم أو 

ا. تكاليف من العّمال بالكامل أو جزئيًّ

اتفاقّية منظمة العمل الدولّية رقم )155( لعام 1981  	الصحة والسالمة
بشأن السامة والصحة المهنّيتين.

اتفاقّية منظمة العمل الدولّية رقم )167( لعام 1988  	
بشأن السامة والصحة في البناء.

يتعّين على كّل دولة اعتماد سياسة وطنّية مّتسقة  	
بشأن السامة والصحة المهنّيتين وضمان تطبيقها من 

خال نظام تفتيش كاف ومختّص.
في موقع العمل، تقع مسؤولّية تنسيق تدابير السامة  	

والصحة المقّررة، وكذلك، بالقدر الذي يتفق مع القوانين 
واللوائح الوطنية، مسؤولّية كفالة االلتزام بهذه التدابير، 

على المتعاقد الرئيسّي.

توصية منظمة العمل الدولّية رقم )115( لعام 1961  	الظروف المعيشّية
بشأن إسكان العّمال.

ُيحّظر تقديم صاحب العمل للسكن والخدمات المحلّية  	
كمقابٍل للعمل أو من أجل تحقيق أرباح مضاربة.
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Building Responsibly المرفق رقم 2. مبادئ
الخاصة برعاية العمال

Building Responsibly  بخصوص

تأسســت مجموعــة »Building Responsibly« عــام 2017  وتتضّمــن ســت شــركات هندســة وانشــاءات رائــدة فــي المجــال وهــي عبــارة عــن 
ائتــاف صناعــي يعمــل علــى تعزيــز احتــرام حقــوق العّمــال ورعايتهــم. هــذه المبــادرة مبنيــة علــى اعتقــاد أن التعــاون مــا قبــل المنافســة أساســي 

للشــركات لتحســين المعاييــر، االسياســات والمممارســات لتســريع وطــأة التأثيــر علــى صعيــد الصناعــة بكاملهــا. 
أعضاء االئتاف الحالية هم:

 Acciona Infraestructuras, Bechtel, Fluor, Jacobs, McDermott, Multiplex, SBM Offshore, TechnipFMC, VINCI and
 .Wood

طــورت  Building Responsibly عشــر مبــادئ »لرعايــة العمــال« كجــزء مــن هدفهــا فــي تبّنــي مبــادئ وممارســات أساســية »لتكــون معاييــر 
عالميــة فــي مجــال رعايــة العمــال لصناعــة الهندســة والمنشــآت«. 

مبادئها

يتعهــد أعضــاء Building Responsibly بالتصــرف بشــكل أخاقــي وبنزاهــة فــي جميــع نطــاق عمالهــم وعملياتــه فيمــا يختــص بالحمايــة فــي 
مــكان العمــل مــن خــال دعــم وتبنــي المبــادئ التاليــة:

  يعامل العمال بكرامة، احترام وعدالة. 1
  ال يخضع العمال للعمل القسري، االتجار أو عمالة األطفال . 2
  ممارسات التوظيف اخاقية، قانونية، تطوعية وخالية من أي تمييز. ٣
  حرية تغيير العمل محترمة . ٤
  ظروف وشروط العمل آمنة وصحّية . ٥
  ظروف السكن آمنة، نظيفة وقابلة للسكن. 6
  الحصول على المستندات الشخصية وامكانية التنقل غير محدودة . 7
  اتفياقيات الخاصة بالراتب واالستحقاقات محترمة . 8
  تمثيل العّمال محترمة . 9

  آليات تقديم الشكاوى وامكانية الحصول على حلول متاحة. 	1

كما ان االئتاف حدد خمس »عناصر أساسية« شاملة بما فيها: 
االلتــزام: تلتــزم االدارة العليــا بترويــج الحمايــة فــي مــكان العمــل مــن خــال تأميــن  سياســات واجــراءات مناســبة، تّوضــح األدوار والمســؤوليات وتؤمــن  	

المــوارد الكافيــة. 
الرقابــة: مراقبــة المتعاقديــن والمورديــن األساســيين والتــي تطبــق مــن خــال اآلليــات المناســبة ، بمــا فيهــا السياســات واالجــراءات، والرقابــة التعاقديــة،  	

والعنايــة الواجبــة، والتدريــب، والمراقبــة، والتحســين المســتمر لجميــع العناصــر. 
م للعمال، الموظفين واالداريين التدريب للتوعية، والساليب التواصل المناسبة.  	 التدريب: يقدَّ
االبالغ: تتوفر اجراءات شفافة ومتاحة لاباغ عن الحوادث واثارة المخاطر عن نية حسنة، دون التخّوف من األعمال االنتقامية. 	
االشــراك: يجــب علــى أعضــاء Building Responsibly  أن يكونــوا قــدوة وان يشــجعوا اآلخريــن فــي مجــال الهندســة والمنشــآت علــى توحيــد الجهــود  	

لترويــج حقــوق العمــال وحمايتهــم فــي مــكان العمــل. يشــارك األعضــاء أيضــا مــع جميــع الجهــات المعنيــة فــي تحســين تطبيــق المبــادئ. 
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