
حرًصا على قيام اللجنة المشتركة بمعالجة بنود الخدمات 
االجتماعّية بشكل فّعال، من المهّم النظر في تكو�ن 

اللجنة وأعضائها. على س�يل المثال، في حال تواجدأف�اد 
لد�هم خبرة سابقة في مجال الخدمات االجتماعّية، ينبغي 
تشجيعهم على المشاركة في اللجنة. أّما في حال كانت 
هذه الخبرة غير متوفرة، فال بّد من النظر في تد��ب أعضاء 

اللجنة.

تختلف التجربة مع الخدمات االجتماعّية باختالف الموّظفين. 
من هنا، ال بّد أن تعكس ترك�بة اللجنة النوع االجتماعي 
واإلدا�ات والمناطق الجغ�افية والجنسيات التي يتكّون 

منها مكان العمل.

القانون القطري رقم (١٤) للعام ٢٠٠٤:
الماّدة ١٢٦: �تولى اللجنة المشتركة د�اسة ومناقشة جميع القضايا المتعلقة بالعمل في المنشأة، 

وعلى وجه الخصوص تطو�ر مستوى الخدمات االجتماعّية في المنشأة.

يتمّتع العّمال، بصفتهم المستفيد�ن النهائ�ين للخدمات االجتماعّية، بوضع 
ممتاز يسمح لهم بالتعليقواقت�اح إدخال تحسينات على نوع الخدمات 

االجتماعّية المتاحة، وظ�وف تقديمها، وَمن يمكنه الحصول عليها.

في حين تبقى اللجان المشتركة، في نهاية المطاف، رهًنا بمكان العمل 
وسياقه، فقد تسعى إلى تحقيق كّل أو قسم من األهداف التالية ذات 

الصلة بالخدمات االجتماعّية التي يتّم توفيرها للعّمال:

تق�يم مدى تواُفر الخدمات االجتماعّية الحالّية وجودتها.

ضمان تكافؤ الفرص لجميع العّمال لجهة الحصول على الخدمات 
االجتماعّية، مع األخذ بعين االعتبار احتياجات األف�اد الخاّصة.

التأّكد من وجود خطط حول كيفّية إش�اك جميع الموّظفين، والحرص 
على تط�يقها.

التنسيق مع مفّتشي العمل أو الُم�اجعين في الحاالت التي ُ�ثار فيها 
مخاوف أ�ناء التفتيش.

مشاركة ونشر المعلومات المتعّلقة بالخدمات االجتماعّية المتاَحة أو 
حة في صفوف العّمال، بغية التأّكد  قة حديًثا أو المنقَّ الخدمات المطبَّ

من أّن الجميع على د�اية بالفرص المتاحة.

المساهمة في السياسات واإلج�اءات والعملّيات المتعلقة بالخدمات 
االجتماعّية.

ما الجدوى من �ناُول موضوع الخدمات االجتماعّية للعّمال في اللجان المشتركة؟

 •

 •

 •

 •

 •

ما هي الخدمات االجتماعّية؟

ُينَظر إلى الخدمات االجتماعّية على نطاق واسع على أنها خدمات الرعاية التي يقّدمها صاحب العمل للعّمال والتي ال ترتبط 
مباشرًة بَمهّمة عمل أو �إج�اٍء ما. تشمل هذه الخدمات عادًة، على س�يل المثال ال الحصر، تأمين  السكن والَم�افق ذات الصلة (بما في ذلك 

الَم�افق الصحّية وغسيل المالبس)؛ المقاصف واألغذية والمش�وبات؛ الخدمات الط�ّية في موقع العمل؛ األنشطة االجتماعّية والترفيهّية؛ 
الوصول إلى تط�يقات تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل األخرى؛ والخدمات اإلدا�ّ�ة والمصرفّية واالّدخار.

يت�ايد االعت�اف بأّن توفير الخدمات االجتماعّية ذات الجودة إلى العّمال يشّكل جانًبا مهًما من حيا�هم وُيسهم في نهاية المطاف في سير 
األعمال بشكل ناجح.  وينطبق ذلك بصفٍة خاّصة على األعداد الك�يرة من العّمال المهاج��ن الذ�ن يعيشون بعيًدا عن عائالتهم وشبكات الدعم 

وحكومات بلدانهم األصلّية.

عّيــة جتما ال ا ت  مــا لخد ا

الخدمات االجتماعّية في المنشأة
أدوار ومسؤولّيات ممثلي العّمال وأصحاب العمل:



هل الخدمات االجتماعّية الحالّية ُمرضية وكيف يمكن 
التحّقق من ذلك؟

هل تشمل السياسات وإج�اءات التشغيل كاّفة المجاالت 
ذات الصلة بالخدمات االجتماعّية ؟

إذا لم يكن األمر على هذا النحو ، فكيف لّلجنة دعم 
بلورة هذه الوثائق؟

ما هي المي�انّية الُمتاحة لدعم تحسين الخدمات 
االجتماعّية؟

ما هي أفضل ط��قة لتحديد األولوّيات فيما يتعّلق 
بتقديم الخدمات االجتماعّية المختلفة؟

هل �ؤّيد المدي�ون التنفيذّ�ون في المؤّسسة دعم تطو�ر 
الخدمات االجتماعّية؟

كيف يستطيعصاحب العمل التأّكد من أّن جميع العّمال 
على �ّينة من كيفّية الوصول إلى الخدمات االجتماعّية 

ومن أنهم  قاد�ون على ذلك؟

ما هي اإلج�اءات المعمول بها حالًيا لرصد تقديم 
الخدمات االجتماعّية وتق�يمها؟

ماهي وتيرة إج�اء التق�يمات؟

ما هي أفضل ط��قة لت�ويد اللجنة المشتركة والجهات 
المعنّية األخرى بالمعلومات المنبثقة عن �تائج 

التق�يمات؟ 

ما هي المعلومات اإلضافّية التي قد تكون ض�و�ّ�ة 
لالرتقاء بَفهم القضايا؟

مة وما إذا كانت ُمرضية من حيث القيمة الغذائّية والتنّوع؛ وما إذا كانت ُت�اعي  جودة األغذية والمش�وبات المقدَّ
الُنظم الغذائّية الدينّية والثقافّية؛ وما إذا كانت المقاصف في حالة نظيفة وصحّية.

الوضع العام في السكن وما إذا كانوا يحصلون على قسط كاٍف من النوم الجّيد؛ حالة االكتظاظ والكثافة السكانّية؛ 
حالة مكان السكن واإلصالحات الالزمة؛ اقت�احات بشأن توفير َم�افق إضافّية مثل الغساالت أو مساحات تخ��ن أكبر 

أو تحسين التهوية/التك�يف؛ حالة الَم�افق الصحّية وسهولة الوصول إليها.

ع ُمرٍض  االستفادة من الفرص واألفكار المتعّلقة بالترفيه واالستجمام إلعداد ب�امج وأنشطة اجتماعّية جديدة؛ �نوُّ
في القنوات التلف��ونّية المتوّفرة تماشًيا مع خلفّيات العّمال العرقّية والثقافّية المختلفة؛ بلورة اقت�احات ذات 

صلة بتوفير َم�افق ترفيهّية أخرى مثل المكتبات وكرة الطاولة والمعّدات ال��اضّية أو األنشطة التعليمّية؛ وتوفير 
أماكن مخّصصة لممارسة الشعائر الدينّية.

النظر فيما إذا كانت َم�افق تكنولوجيا المعلومات التي �تيح للعّمال التواصل مع أصدقائهم وعائالتهم في 
بلدانهم األصلّية كافية؛ الوصول العام إلى الخدمات اإلدا�ّ�ة والمصرفّية وخدمات االّدخار األساسّية بغية جعل 

عملّيات التحو�ل والمعامالت األخرى أكثر سالسة.

التحضير لعقد اجتماع لّلجنة المشتركة حول الخدمات االجتماعّية 

�إمكان العّمال خصوًصا من خالل اللجان المشتركة، ت�ويدكم بالم��د من المعلومات عن...

الخدمات االجتماعّية والسياسات
واإلج�اءات القائمة

الحاجات واألهداف

ممّثلو العّمالممثلو صاحب العمل المجاالت التي يتعّين النظر فيها

tالمشاركة في الخدمات االجتماعّية

اإلستع�اض ورصد الفعالّية

هل تشمل السياسات واإلج�اءات الحالّية جميع 
العّمال؟

ما هي الُط�ق الممكنة لمناقشة هذه اإلج�اءات 
مع العّمال للتأّكد من أنها ُتحاكي احتياجا�هم؟

هل من خدمات اجتماعّية، أو عملّيات �نظيمّية 
أوسع نطاًقا ال �تعّلق مباشرًة بالعمل، ويمكن 

تحسينها؟

كيف يمكن تحو�ل المخاوف التي ُيثيرها العّمال 
إلى اقت�احات إلدخال تحسينات على الخدمات 

القائمة أو توفير خدمات جديدة؟

هل يمكن بلورة توصيات إلذكاء وعي الموّظفين 
بالخدمات المتاحة لهم؟

هل من حواجز تحول دون إش�اك فئاٍت معّينة من 
العّمال في الخدمات االجتماعّية أو وصولهم إليها؟

هل تّمت مناقشة المباد�ات األخيرة المتعلقة 
بالخدمات االجتماعّية مع العّمال؟

هل َيعتبر العّمال أّن الخدمات االجتماعّية والسالمة 
يميل إلى التحّسن أو التدهور أم إّنه على حاله؟

 هل ثّمة مجال لممثّلي العّمال للمساعدة في 
عملّيات التفتيش التي تطال الخدمات 

االجتماعّية؟خالًفا لذلك،هل يمكن طلب إج�اء 
تد��ب؟


