
ثالثة ظروف سائدة في مساكن العّمال

خفض معدالت ترك الوظيفة 
وأن تصبح الشركة وجهة 
مفضلة للباحثين عن عمل.

صالة لياقة بدنية

عيادة 

حوض سباحة 
مرافق ترفيهية

رعاية العمال 

المعايير العالمية 

فوائد تحسين التكاليف ألصحاب العمل:ماذا يعني ذلك للسلطنة: 

منظمة
الصحة العالمية 

لصالح اإلنسان واألعمال ونمو االقتصاد ومزيد
من التقدم للسلطنة

تعتبــر االســتدامة أولويــة قصــوى للشــركات والحكومــات عبــر العالــم. 
الممارســات  علــى  الضــوء  تســليط  فــي  الجائحــة  ســاهمت  لقــد 
الســلبية  التأثيــرات  علــى  التأكيــد  وكذلــك  الفّعالــة  المســتدامة 
الجســيمة عنــد غيــاب هــذه الممارســات أو تجاهلهــا.  ومــع حــرص 
الشــركات علــى مراعــاة ممارســات االســتدامة العالميــة فــي أعمالهــا، 
جوانــب  علــى  تركيزهــا  نطــاق  توســيع  علــى  عملــت  بذلــك  فإنهــا 

االستدامة البيئية ليشمل الجوانب الحيوية لالستدامة االجتماعية. 

ــال  ــن العم ــي بي ــد اجتماع ــدون تباع ــة وب ــة وضيق ــن مزدحم أماك
هــي الظــروف الســائدة التــي يعيــش فيهــا مئــات اآلالف مــن 

العمال المهاجرين حول العالم. 

منظمة
العمل الدولية 

حفظ كرامة اإلنسان حق أساسي

يحتاج العمال ألكثر من مجرد سرير وطعام ودورة مياه: 
ظــروف معيشــية كريمــة ُتقــّدر وتحتــرم وتحمــي خصوصيــة   •
العمــال وتوفــر لهــم الســالمة والتغذيــة والخدمــات الصحيــة 

ومرافق الصحة العامة.
أسلوب حياة إيجابي وراحة وترفيه للجميع.   •

صحة جيدة وحياة سليمة 

يعتبــر الحــرص علــى الممارســات الصحيــة والتشــجيع علــى الصحــة 
الجيــدة للجميــع مــن كافــة األعمــار هــو أحــد أهــداف التنميــة 

المستدامة التي أقرتها األمم المتحدة. 

أهداف التنمية المستدامة 

استقطاب االستثمار 
األجنبي المباشر 
والتمويل الدولي

سمعة حسنة 
للسلطنة في مجال 
حقوق اإلنسان على 

المستوى العالمي

سرعة التعافي 
االقتصادي 

الحد من مخاطر
انتشار األوبئة 

مخاطر قليلة على 
المجتمعات المحلية 

المجاورة.

تخفيف العبء عن 
كاهل القطاع الصحي

تم استثمار أكثر من
٢٠٠ مليون لایر عماني

في السلطنة
من أول مشروع من مشاريع 

المساكن الدائمة للمقاولين في 
مواقع حقول النفط التابعة 
لشركة تنمية نفط عمان إلى 

أهم مشروع إسكاني
(قرية النهضة بالدقم)

مغسلة مالبس

زيادة مستوى رعاية العمال يؤدي 
إلى تحسين أداء السالمة وزيادة 

اإلنتاجية والفعالية.

خفض فترة تغيب العمال 
عن العمل بسبب المرض 

وصحة نفسية أفضل.

زيادة اإلحساس باالنتماء 
وااللتزام للشركة.

ضمان توحيد مستوى المعايير 
والتكاليف بما يؤدي إلى زيادة 

المنافسة في المناقصات.

نتائج صديقة للبيئة واستهالك 
أقل للخدمات العامة وإدارة 

أفضل للمخلفات. 

استقطاب الكوادر العمانية الشابة 
للعمل في األماكن البعيدة مع 

توفير مرافق آمنة للنساء.

استدامة اجتماعية مع 
استدامة اقتصادية وتجارية 

تمكين رؤية عمان ٢٠٤٠

مطبخ

غرف متعددة
األحجام

محل للوجبات
الخفيفة 

مركز تسوق

قرية النهضة بالدقم
مشروع قرية النهضة بالدقم تمثل تحوًال في استراتيجية مساكن 

العمال حيث وضعت معايير جديدة في توفير حلول إسكانية صحية 
وآمنة ومريحة لكافة فئات العمال. 

أقيمت قرية النهضة بالدقم حتى تكون عامًال مساهماً في تحقيق 
أهداف رؤية عمان ٢٠٤٠ المتعلقة بإقامة مدينة ذكية على الساحل 

الشرقي للسلطنة.

بناء مدن تتمتع ببنية أساسية عالمية:

تعمل قرية النهضة على تعزيز صحة العمال وسالمتهم وحياتهم 
وتشمل ُعّماًال جاءوا من بيئات فقيرة جداً. 

تعزيز الصحة والحياة الكريمة:

قامت النهضة بإدراج الممارسات الخضراء في تصميم وتطوير 
وتشغيل مشروع قرية النهضة بالدقم وبما يتماشى مع األهداف 

البيئية التي تسعى لتحقيقها المؤسسات المعنية بالبيئة في العالم 
وفي السلطنة.

المحافظة على االستدامة البيئية:

تعمل مشاريع النهضة على المساهمة المباشرة وغير المباشرة في 
التنمية المحلية من خالل تعزيز النمو والفرص االقتصادية المستدامة. 

ضمان التنمية المتوازنة في
محافظات السلطنة:

خدمة الواي فاي 


