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1  الطابع االجمتايع لملرشوع

   املرشوع مقيد باملناخ الصحراوي: حيث تقرتب درجات احلرارة القصوى 
من 45 درجة مع ندرة هطول األمطار.

   بعد حتليل املتطلبات القانونية والتعاقدية، مت حتديد وجود قيود يف جمال 
حقوق اإلنسان وتوظيف العاملة األجنبية.  

  HMC يستخدمها 850 مريًضا لك عام يف املتوسط.
    تعداد الساكن يف املنطقة اليت خيدمها املرشوع: حوايل 100.000 نمسة.

  النشاط الرئييس للبلد هو استخراج واستغالل البرتول والغاز الطبييع.  

2  حتديد وتقيمي اآلثار

اآلثار اليت مت حتديدها وتقيميها يه اكلتايل:
آثار إجيابية

    رشاء أصول وخدمات حملية.
    تعديالت رواتب .

    حتسني الظروف الصحية.
    رفع مستوى املعيشة.

   السالمة والصحة يف العمل. تنفيذ األمعال.

آثار سلبية
    تغريات دميوغرافية.

    اختالالت ملجموعات األقلية.
    اختالالت يف المتاسك االجمتايع واألرسي.

    تغريات ثقافية ودينية.
   إمداد مياه الرشب.

    الوصول إىل املصارف.
    سالمة املرأة.

   المتيزي عىل أساس اجلنس أو العرق أو الدين.
    حظر تكوين امجلعيات.

   عدم القدرة عىل التحرك عىل نطاق واسع.
   عدم الوصول إىل خدمة مجع النفايات العامة.

3 اقرتاح الرباجم االجمتاعية

     زيادة القوة الرشائية لدى العاملني:
 • معدل ادخار أعىل مبقدار 1,5 مقارنة ببلداهنم األصلية.

 • خمصصات مالية لإلعالة.
  .ACCIONA دفع الرضائب عىل التحويالت من قبل  •

•  قيام ACCIONA Service بسداد قمية رحالت سفر العاملني لبلداهنم 
األصلية حسب الفرتة الزمنية املتفق علهيا.

•  إتاحة خدمات اإلنرتنت وقنوات التلفاز الفضائية.
  جودة معيشة العاملني:

• مجتيع طويع لألقليات.
•  توفري وسائل نقل جمانية خلدمة  العامل عىل مدار 24 ساعة )حافالت(.

• اختيار أماكن إقامة قريبة من مراكز العمل.
•  توفري مياه الرشب املربدة يف مجيع أماكن اإلقامة ويف مراكز العمل.

•  إتاحة حرية فتح حسابات مرصفية للك عامل. 
•  التعاقد عىل خدمات النظافة والتطهري وإبادة احلرشات والقوارض يف 

مجيع أماكن اإلقامة.
•  التعاقد عىل خدمات مجع القاممة من مجيع الوحدات السكنية.

•  تعديل عدد ساعات العمل من 12 ساعة إىل 8 ساعات يوميا.
     التدريب والتأهيل:

•  دورات تدريبية يف النظافة والصحة العامة.
•  دورات تدريبية متخصصة يف مهام معلهم لتحسني قدراهتم احلالية 

واملستقبلية.

     التواصل:
•  صندوق االقرتاحات.

•  اجمتاعات أسبوعية مع إدارة املوارد البرشية.
•  مشاركة العميل مع العاملني من خالل لقاءات هشرية للشكر والتقدير.

•  ترمجة املستندات واإلجراءات إىل مجيع اللغات اليت يتحدث هبا 
العاملون.

     محاية النساء:
•  مراقبة أماكن اإلقامة باكمريات املراقبة ومن خالل حراس األمن.

•  توفري وسائل انتقال خاصة بالسيدات.
    أنشطة ترفهيية يف أوقات الفراغ لتعزيز التعايش االجمتايع بني العاملني:

•  دورات ألعاب رياضية.
•  رحالت إىل الصحراء يف هناية العام.

•  دوري كرة سلة.
•  زيارات سياحية يف الدوحة.

•  حلبات سباقات سيارات. 
  أنشطة تطوعية:

”Second Chance Rescue“  • 
)برناجم إلنقاذ وتبين الكالب الضالة(.

Tree planting  • 
)زراعة األجشار يف املجمتع احمليل(.

• نظافة الشواطئ.

جتدر اإلشارة إىل أن الرباجم املنفذة اكنت مببادرة من ACCIONA Service، لتحسني الظروف اخلاصة، ليس بالعامل حفسب ولكن لتحسني الظروف 
اخلاصة ببلداهنم األصلية أيًضا بشلك غري مبارش. 

إلدارة هذه اخلدمة، مت أخذ التدابري االجمتاعية يف االعتبار منذ بدء مرحلة تقدمي العرض. لذلك، يمت إدراج مجيع النفقات اخلاصة بإدارة هذه اخلدمة 
االجمتاعية يف مجيع املزيانيات وكذلك يف طريقة معل اخلدمة نفهسا. 

عىل الرمغ من أن ذلك يتضمن زيادة مزيانيتنا، فقد اكن رشطًا ال غىن عنه ليك تقوم ACCIONA Service بتنفيذ العقد، أي أن اخلدمة تنطوي رصاحة 
عىل تنظمي شامل مجليع اجلوانب االجمتاعية املتعلقة بتوظيف العاملة األجنبية يف قطر.

من أجل متابعة هذه اإلجراءات، مت االعمتاد عىل مجموعة من املوظفني امللكفني فقط بضامن تنفيذها وتكييفها وفًقا لسري العقد.

4 تنفيذ ومتابعة اإلجراءات
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)HMC( مؤسسة محد الطبية

 املسامهة
ACCIONA %50، 50% ملجموعة غامن بن سعد آل سعد وأبنائه القابضة 

 )رشيك حميل(

 املرشوع 
 النظافة الفنية الصحية للك من:

• مركزان لطوارئ األطفال • مستشىف الوكرة    
• 50 مركًزا للخدمات الطبية الطارئة • مستشىف اخلور    

• املخزن املركزي ملؤسسة محد الطبية • مستشىف دخان     
• 5 مراكز حصية   

 املزيانية
36 مليون يورو، مبوجب عقد مدته 5 سنوات، من 2015 إىل 2020.

ما ميزي معل ACCIONA Service يف قطر هو نشاطها االجمتايع.

 ،HMC ،يعد معيلنا، مؤسسة محد الطبية
اهليئة الصحية الرئيسية يف قطر، ويه رائدة 

يف القطاع اليحص وتابعة لوزارة الصحة.

ACCIONA Service تتوىل املهمة احلساسة 

املمتثلة يف نظافة قطاعاهتا الصحية. وهذا 

العمل يف قطر له بعد خمتلف نظرًا ملستوى 
األداء العايل املطلوب فيه والذي اعتاد هيلع 

الساكن يف هذه الدولة.

العاملون يف ACCIONA Service مه حمور 
االهمتام وميثلون أولويتنا يف إدارة األثر 

االجمتايع، مع األخذ يف االعتبار التنوع 
الثقايف الشديد الذي يفرتضه العمل مع 

أخشاص من أكرث من 60 دولة خمتلفة.

إدارة األثر االجمتايع يف مؤسسة محد الطبية

حوار دامئ مع املجموعات املعنية
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