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“الطاقة النظيفة والمتجددة من القطاعات األساسية التي تشكل محور
التنمية ومفتاح النجاح فيها ،واإلمارات تقدم للعالم اليوم نموذج ًا متطورا ً
في التحول السريع لتبني الحلول المستدامة”
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الشيــخ محمــد بن راشــد آل مكتــوم
نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ورئيس الوزراء،
وحاكم إمارة دبي
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الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
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رسالة المدير التنفيذي:
بذل مركز دبي لإلحصاء منذ بداية مسيرته جهود كبيرة في موا كبة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة دبي
في مختلف المجاالت ،وذلك لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تطوير إمارة دبي من خالل تلبية متطلبات
االستدامة والتنمية المستدامة .ونعاهد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس
مجلس الوزراء ،حاكم دبي ،حفظه هللا ،على موا كبة المتغيرات المحلية والعالمية وعكسها على استراتيجية
المركز وذلك استمرارا ً في ترجمة رؤية سموه في تحقيق السعادة لمختلف الفئات المعنية ،والعمل الجماعي
بروح الفر يق الواحد.
حيث قام المركز عام  2019بتعز يز مسيرته في مجال االستدامة تجسيدا ً وتحقيقا ً لرؤيته وخطته االستراتيجية
 2021بإطالقه عدد من المبادرات والمشار يع الحيوية حيث أطلق مبادرة مبتكرة لتحقيق أهداف التنمية
المستدامة “منصة أهداف التنمية المستدامة” كجزء من إطار العمل الحكومي وخارطة طر يق التنمية التي
وانسجاما مع دوره في خدمة المجتمع ومتخذي
دعما
تجسدها رؤية اإلمارات  2021وخطة دبي االستراتيجية،
ً
ً
القرار ،حيث ترصد أهم مؤشرات التنمية المستدامة في إمارة دبي لألربع سنوات الماضية ،ليستند عليها
متخذي القرار في متابعة التقدم الحاصل في مجاالت التنمية المستدامة في إمارة دبي وعلى مستوى دولة
اإلمارات العربية المتحدة.
حيث حصد مركز دبي لإلحصاء العديد من الجوائز المحلية والعالمية عام  2019بلغت  12جائزة باإلضافة
الى رفع رصيده من االعتمادات الدولية الى  10مواصفة دولية ،بحصوله على أيزو الصحة والسالمة المهنية
.ISO 45001:2018
حيث لدى المركز خطط طموحة لتعز يز مسيرته من أجل التنمية المستدامة بكافة محاورها االقتصادية
واالجتماعية والبيئية إلحداث تأثيرات إيجابية على المجتمع.

عـارف عـبيد المـهيري

المـديـر التـنـفـيـذي
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سياسة االستدامة لمركز دبي لإلحصاء
يلتــزم مركــز د ـبـي لإلحصــاء باالســتدامة تجــاه موظفيــه والمتعامليــن والمجتمــع لألجيــال القادمــة .وســوف يســتمر المركــز
ـفـي تحديــد أهــداف االســتدامة ـفـي كافــة الوحــدات التنظيميــة واإلشــراف ع ـلـى تنفيذهــا ،والعمــل ع ـلـى االســتدامة االحصائيــة

وتطويره ــا لضم ــان تدف ــق البيان ــات والمؤش ــرات اإلحصائي ــة الت ــي تغط ــي كاف ــة جوان ــب االس ــتدامة المحلي ــة والوطني ــة
لدعــم متخــذي القــرار.
قام ــت اإلدارة العلي ــا باعتم ــاد سياس ــة االس ــتدامة ،وذل ــك تماش ــيا ً م ــع رؤ ي ــة ورس ــالة المرك ــز ومهام ــه لتش ــمل االلت ــزام
الواض ــح بالتا ـلـي:

•	يؤم ــن مرك ــز دبــي لإلحص ــاء بأهمي ــة التنمي ــة المس ــتدامة االجتماعي ــة ل ــذا يح ــرص المرك ــز بمعامل ــة كاف ــة موظفي ــه
بإنص ــاف واحت ــرام ،ويس ــعى لتوفي ــر بيئ ــة عم ــل آمن ــة وصحي ــة ،كم ــا يتي ــح له ــم فرصـ ـا ً للتط ــور وتنمي ــة مهاراته ــم.
•	يحافــظ مركــز د ـبـي لإلحصــاء ع ـلـى االســتدامة البيئيــة مــن خــال التقليــل مــن اســتهالك المــوارد البيئيــة و إدارة المخلفــات
التــي تنتــج عــن عملياتــه.

•	يلت ــزم مرك ــز دبــي لإلحص ــاء بالقواني ــن واللوائ ــح المعم ــول به ــا محلي ــا و دولي ــا ـفـي المج ــاالت البيئي ــة و االجتماعي ــة
واالقتصادي ــة ـفـي كاف ــة عمليات ــه الداخلي ــة.

• يحرص مركز دبي لإلحصاء على بناء شرا كاته مع الجهات التي تتمتع بمعايير عالية في مجاالت االستدامة.
• يقوم مركز دبي لإلحصاء بنشر الوعي لموظفيه في المجاالت االجتماعية و البيئية واالقتصادية بشكل دوري.
•	يؤمــن المركــز بــأن توفيــر البيانــات ذات الجــودة العاليــة والمتنوعــة ـفـي التوقيــت المناســب يســهم ـفـي دعــم المعنييــن
ـفـي تحقي ــق التنمي ــة المس ــتدامة.

• يعمل المركز على تطوير قدرات العمل اإلحصائي لضمان استمرارية تدفق البيانات لدعم متخذي القرار.
•	يح ــرص مرك ــز د ـبـي لإلحص ــاء ع ـلـى نش ــر تقار ي ــر االس ــتدامة بش ــكل دوري ويفص ــح طواعي ــة ع ــن بيان ــات ومعلوم ــات
أساس ــية ـفـي التقر ي ــر.

• يلتزم مركز دبي لإلحصاء بمشاركة خبراته و معرفته في مجال االستدامة لضمان استمرارية تلك الممارسات.
•	يحرص مركز دبي لإلحصاء على نشر سياسة االستدامة داخليا ً وخارجياً ،ومراجعتها بشكل دوري ومنتظم.

المــديــر الت ـنــفيـذي
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عن التقرير
هــذا اإلصــدار الثالــث مــن تقر يــر االســتدامة لمركــز د ـبـي لإلحصــاء ،ننشــر مــن خاللــه بيانــات األداء الخاصــة بالمركــز وغيرهــا
مــن المعلومــات وذلــك مــن األول مــن ينايــر  2019ا ـلـى الحــادي والثالثيــن مــن ديســمبر  ،2019مــع توفيــر مقارنــات مــن
الس ــنوات الماضي ــة ق ــدر اإلم ــكان .يق ــوم المرك ــز بإص ــدار تقر ي ــر االس ــتدامة بدور ي ــة مح ــددة وه ــي كل س ــنة .كم ــا يلق ــي
التقر يــر الضــوء ع ـلـى التأثيــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة التــي لهــا الصلــة بأعمــال المركــز ويفصــح طواعيــة عــن
بيان ــات ومعلوم ــات أساس ــية حي ــث إنن ــا نحت ــرم وندع ــم مب ــدأ ش ــفافية المؤسس ــة والتواص ــل المفت ــوح كج ــزء م ــن قيمن ــا

المؤسســية .وتغطــى كافــة التفاصيــل ـفـي هــذا التقر يــر لمركــز د ـبـي لإلحصــاء الــذي يقــع ـفـي دبي-اإلمــارات العربيــة المتحــدة
حي ــث ال يمتل ــك أي عملي ــات خ ــارج دول ــة اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة.
طبــق المركــز المبــادئ التوجيهيــة لمبــادرة التقار يــر العالميــة) اإلصــدار ( GIRلتعر يــف محتو يــات هــذا التقر يــر والمعلومــات
ال ــواردة في ــه ،مس ــتخدمين خي ــار “ اإلفص ــاح األساس ــي “ حي ــث يحت ــوي ع ـلـى العناص ــر األساس ــية للتقر ي ــر الخ ــاص
باالســتدامة ويوفــر الخلفيــة التــي تبــرز المركــز بالنســبة ألثــره االقتصــادي والبيئــي واالجتماعــي وأدائــه ـفـي مجــال الحوكمــة.
و ُيع ــد فه ــرس مب ــادرة التقار ي ــر العالمي ــة ج ــز ًءا ال يتج ــزأ م ــن ه ــذا التقر ي ــر .وق ــد حاولن ــا أن ننج ــز ه ــذا التقر ي ــر بأفض ــل

المس ــتويات الممكن ــة م ــن حي ــث الش ــمولية والدق ــة وضم ــان الج ــودة والتوحي ــد القياس ــي واإلفص ــاح الش ــفاف .ونظـ ـ ًرا
لكونهــا دائــرة حكوميــة حساســة ،ال ينشــر مركــز د ـبـي لإلحصــاء بعــض البيانــات والمعلومــات الهامــة عل ًنــا ،إال وفــق القانــون.

لالستفسارات المباشرة والتعليقات والردود ،يرجى التواصل معنا من خالل:
مدينة دبي األكاديمية العالمية شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان المبنى رقم  12الطابق األول

هاتف

DSC800

الموقع اإللكتروني

فاكس

04429023

www.dsc.gov.ae

ص.ب

121222

البريد اإللكتروني

info@dsc.gov.ae
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نبذة عن مركز دبي لإلحصاء:
أنشــئ مركــز د ـبـي لإلحصــاء ـفـي العــام  2006ليكــون المصــدر الرســمي لإلحصــاء ع ـلـى مســتوى إمــارة د ـبـي لجمــع وتبويــب
البيان ــات والمعلوم ــات اإلحصائي ــة ،وتحليله ــا وإع ــداد ونش ــر المؤش ــرات والتقار ي ــر اإلحصائي ــة ،وتنظي ــم العم ــل اإلحصا ـئـي
والدراس ــات االس ــتطالعية.
وم ــن أه ــم أه ــداف تأس ــيس المرك ــز المس ــاهمة ـفـي دف ــع عجل ــة التنمي ــة االقتصادي ــة واالجتماعي ــة ـفـي اإلم ــارة وتوفي ــر
المتطلب ــات اإلحصائي ــة لخط ــة د ـبـي االس ــتراتيجية باإلضاف ــة إ ـلـى بن ــاء منظوم ــة إحصائي ــة ذكي ــة متط ــورة وفعال ــة ـفـي اإلم ــارة

تســاهم ـفـي تقديــم الدعــم اإلحصا ـئـي لمتخــذي القــرار وراســمي السياســات التنمو يــة ،وعمليــات التخطيــط ،وقيــاس األداء
االس ــتراتيجي.
يلت ــزم ويح ــرص مرك ــز دبــي لإلحص ــاء بإتاح ــة ث ــروة متج ــددة م ــن المعلوم ــات االحصائي ــة الديموغرافي ــة واالجتماعي ــة
واالقتصادي ــة بأع ـلـى مس ــتويات الش ــفافية والمصداقي ــة لجمي ــع المتعاملي ــن (حكوم ــة ،قط ــاع أعم ــال ،أف ــراد) ع ــن طر ي ــق
تقدي ــم المرك ــز  26خدم ــة ،كم ــا وأن توفي ــر بيان ــات موثوق ــة وذات ج ــودة عالي ــة ه ــي غاي ــة المرك ــز دائمـ ـاً ،ل ــذا فق ــد ح ــدد
المرك ــز مس ــتوى ج ــودة المخرج ــات االحصائي ــة والبيان ــات لتتوف ــر فيه ــا المعايي ــر المعتم ــدة دوليــا ً ب ــإدارة ج ــودة البيان ــات

االحصائي ــة لمختل ــف القطاع ــات بالت ــزام ت ــام بميث ــاق ج ــودة البيان ــات اإلحصائي ــة وميث ــاق الخدم ــة والش ــفافية .كم ــا بل ــغ
ﺭﻳﺎﺿﺔـددﺍﻟﺒﻮﻟﻮموظف ــي مرك ــز د ـبـي لإلحص ــاء ـفـي س ــنة  187 :2019موظ ــف.
ﻧﺎﺩﻱع ـ
ﻣﺪﻳﻨﺔﺩﺑﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

يس ــتخدم مرك ــز دبــي لإلحص ــاء نظ ــام الش ــكاوى الموح ــد لحكوم ــة دبــي ،وال ــذي يعتب ــر منص ــة تفاعلي ــة للمعنيي ــن م ــن
المتعاملي ــن أو الموردي ــن أو المجتم ــع أو الش ــركاء ،ويوف ــر النظ ــام فرص ــة إلب ــداء المالحظ ــات الت ــي تؤخ ــذ بعي ــن االعتب ــار
ﻭﺭﺳﺎﻥ

ويتــم دراســتها وتحليلهــا وحصرهــا ومتابعــة حلهــا وذلــك خــال  3أ يــام عمــل وذلــك لضمــان رضــى المشــتكي عــن اآلليــة

ﺭﻉ ﺍﻹ

ﺷﺎ

المتبع ــة بالمرك ــز.

ﺎﺭﻉ

ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﻗﺎﺀ

ﺷ

ﻣﺎﺭﺍﺕ

ﻣﺤﻄﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ

ﺎﻣﺔ

ﺍﳌﻨ

ﺍﳌﺒﻨﻰ ﺭﻗﻢ  ) 12ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻷﻭﻝ (
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ:
 14:30 – 07:30ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﳋﻤﻴﺲ
ﺧﺪﻣﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ:
ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘـﺮﻭﻧـﻲ:

ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ
ﺷﺎﺭﻉ ﺩﺑﻲ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺘﺲ ﺑﻴﻼﻧﻲ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺩﺑﻲ
ﻟﻠﺘﻌﻬﻴﺪ

ﻃﺮﻳ
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ﻖ
ﺩﺑﻲ

ﺳﻠﻄﺔ ﻭﺍﺣﺔ ﺩﺑﻲ
ﻟﻠﺴﻴﻠﻴﻜﻮﻥ

ﻣﻦ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ
ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻟ

ﻌﺎﺑﺮ

ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺩﺑﻲ
ﻟﻠﻄﻼﺏ
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مهام وأدوار المركز:
أنشأ مركز دبي لإلحصاء بموجب القانون رقم ( )28لسنة  2015والذي حدد اختصاصات المركز وفق ما يلي:
	.1إع ــداد خط ــط وبرام ــج العم ــل اإلحصائــي الداع ــم لخط ــة دبــي االس ــتراتيجية ،وخط ــط وبرام ــج ومش ــاريع التنمي ــة
االقتصادي ــة واالجتماعي ــة وغيره ــا.
	.2جم ــع البيان ــات والمعلوم ــات اإلحصائي ــة الخاص ــة باإلم ــارة م ــن مص ــادر البيان ــات ،وتحديثه ــا ومعالجته ــا وتصنيفه ــا
وحمايته ــا.
 .3تصميم وتنفيذ الدراسات والمسوح اإلحصائية السكانية واالجتماعية ولالقتصادية على مستوى اإلمارة.
	.4بنــاء وإدارة منظومــة إحصائيــة حديثــة ومتكاملــة لجمــع وتحليــل ومعالجــة ونشــر البيانــات والمعلومــات والمؤشــرات
االحصائي ــة الرس ــمية.
	.5إع ــداد وتوفي ــر بيان ــات ومعلوم ــات إحصائي ــة عالي ــة الج ــودة لمتخ ــذي الق ــرار والجه ــات الحكومي ــة ومجتم ــع األعم ــال
ووس ــائل اإلع ــام والباحثي ــن واألف ــراد والمجتم ــع الدو ـلـي.
	.6نش ــر المعلوم ــات والمؤش ــرات اإلحصائي ــة بأح ــدث األس ــاليب المتاح ــة ،دون اإلخ ــال بس ــرية البيان ــات المق ــررة وفق ـا ً
ألح ــكام ه ــذا القان ــون.

	.7إع ــداد المؤش ــرات اإلحصائي ــة الس ــكانية واالقتصادي ــة واالجتماعي ــة طبق ـا ً ألفض ــل الممارس ــات كمؤش ــرات مرجعي ــة
ع ـلـى مس ــتوى اإلم ــارة.
	.8وض ــع األس ــس والقواع ــد المنظم ــة للعم ــل اإلحصائــي ،وتوحي ــد األس ــاليب والمعايي ــر والتعريف ــات والتصنيف ــات
المتعلق ــة بالعم ــل االحصائــي ـفـي االم ــارة ،بم ــا يتواف ــق م ــع المنهجي ــات المحلي ــة واإلقليمي ــة والدولي ــة ومتطلب ــات
العم ــل االحصائــي.
 .9تصميم وتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في اإلمارة.
	.10تمثيــل اإلمــارة لــدى الجهــات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة فيمــا يتعلــق بالمجــال اإلحصا ـئـي ،والمشــاركة ـفـي المشــاريع
والبرامــج والمســوح اإلحصائيــة ع ـلـى مســتوى الدولــة.
 .11نشر الثقافة اإلحصائية ،وزيارة الوعي لدى جميع شرائح المجتمع بالعمل االحصائي.
	.12التنظي ــم والمش ــاركة ـفـي المؤتم ــرات والن ــدوات وورش العم ــل والبرام ــج العلمي ــة اإلحصائي ــة واألنش ــطة اإلحصائي ــة
داخ ــل وخ ــارج الدول ــة.
 .13تقديم االستشارات اإلحصائية والمساعدة الفنية للجهات الحكومية في كل ما يتعلق بالعمل اإلحصائي
 .14القيام بالدراسات االستطالعية حول الظواهر السكانية واالجتماعية واالقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها.
	.15تنظي ــم عم ــل الجه ــات غي ــر الحكومي ــة العامل ــة ـفـي مج ــال الدراس ــات االس ــتطالعية ـفـي اإلم ــارة ،وإص ــدار التصار ي ــح
الالزم ــة ،وفقـ ـا ً للضواب ــط واالش ــتراطات المعتم ــدة ـفـي ه ــذا الش ــأن.
	.16الرقاب ــة ع ـلـى الجه ــات المص ــرح له ــا بإج ــراء الدراس ــات االس ــتطالعية ،واتخ ــاد اإلج ــراءات المناس ــبة بحقه ــا وفقـ ـا ً
للتش ــريعات الس ــارية ـفـي ه ــذا الش ــأن.
 .17أية مهام أخرى تكون الزمة لتحقيق أهدافه.
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من منطلق حرص مركز دبي لإلحصاء بأهمية
اإلستدامة ،تم تضمين التنمية المستدامة في
الرؤية والرسالة والقيم الخاصة بالمركز

الرؤيــــة:
إحصاء داعم لصناعة السعادة والتنمية المستدامة

الرسالة:
تحقيق الريادة في العمل اإلحصائي الداعم للتنمية المستدامة وصناعة السعادة واستشراف المستقبل في إمارة
دبي ،من خالل منظومة إحصائية مبتكرة تتمتع بأعلى مستويات الموثوقية والشفافية ،تستند على أحدث التقنيات
والممارسات والمعايير باالعتماد على بيئة عمل سعيدة ومبدعة.

القيـــــم:

السعادة وااليجابية :فكر مؤسسي وأسلوب قيادة وعمل ،والتزام تجاه مختلف الفئات المعنية.
االبت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكار :الموجه الرئيس لعمليات التطوير المستمر وإدارة التغيير واستشراف المستقبل.
المصداقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :توفير مخرجات إحصائية تتمتع بأعلى مستويات الجودة والموثوقية.
الشفافي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة	:تحقيق التكافؤ للجميع في حق االطالع على مخرجاتنا اإلحصائية وإتاحة جميع المعلومات والمعايير
والمنهجيات المرتبطة بها.

احترام السرية :المحافظة التامة على سرية البيانات الشخصية والمؤسسية.
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مهام الوحدات التنظيمية لمركز دبي لإلحصاء:
إدارة الموارد واإلتصال المؤسسي:
اقتراح وتطوير السياسات واالستراتيجيات واألنظمة والمنهجيات المتعلقة باالتصال المؤسسي ،خدمة المتعاملين،

الشرا كة المؤسسية ،النشر اإلحصائي ،المسؤولية المجتمعية ،النشر اإلعالمي والعالقة مع وسائل اإلعالم المحلية
واإلقليمية والدولية ،إدارة العالقات العامة ،إدارة وتنظيم أنشطة وفعاليات ومشاركات المركز المختلفة (معارض،
مؤتمرات ..الخ) ،إدارة الهوية المؤسسية للمركز ،تعزيز الهوية الوطنية على مستوى عمليات وأنشطة وموظفي المركز

وإجراء الدراسات الالزمة لتلك الجوانب لضمان تطبيقها وفقا ً ألفضل الممارسات وبما يتواءم ويضمن التطور المستمر
للعمليات المتعلقة بها ،باإلضافة إلى تنفيذ استبانات لقياس رأي الفئات المعنية من المتعاملين والشركاء والمجتمع
بشكل دوري وبما يضمن توفير المعلومات الدقيقة حول رأي تلك الفئات عن أداء المركز وتوفير المعلومات التي
تستخدم كمدخالت لعمليات التخطيط وتحسين أداء المركز المتعلق بخدمة المتعاملين ،المجتمع ،الشرا كة واالتصال
المؤسسي ،ورفع التوصيات الالزمة لذلك .إضافة إلى تخطيط وإدارة وتنمية الموارد البشرية وتنفيذ وإدارة العمليات
المتعلقة بها والمتمثلة في إعداد خطة التوظيف والتوطين ،الهيكل الوظيفي والمسارات الوظيفية ،التوصيف الوظيفي،
نظام إدارة أداء الموظفين ،نظام التأمين الصحي ،تنفيذ عمليات الموارد البشرية (اإلجراءات الذاتية وإصدار الشهادات
القانونية) ،صرف الرواتب والبدالت ،نظام التحفيز الوظيفي ،تحديد االحتياجات التدريبية ووضع وتنفيذ خطة التدريب،
إضافة إلى اقتراح وتطوير السياسات واالستراتيجيات واألنظمة والمنهجيات المتعلقة بإدارة الموارد المالية ،إعداد
الموازنة السنوية وتنفيذ عمليات الصرف وتحصيل اإليرادات ،اإلشراف على العمليات التعاقدية وإدارة المشتريات،
إدارة المخازن ،اإلشراف على عملية الجرد السنوي ،إعداد الحسابات الختامية للمركز ،والتنسيق مع الجهات المختصة
مثل دائرة المالية ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وحكومة دبي اإللكترونية بما يتعلق باختصاصات اإلدارة لضمان
تنفيذ السياسات والتشريعات واألنظمة الموحدة على مستوى حكومة دبي .إضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي لعقد

ورش العصف الذهني (مختبرات اإلبداع) ،الورش التوعوية ،والفعاليات المتعلقة باإلبداع واالبتكار للموظفين والشركاء

والمتعاملين ،وإتاحة الفرصة للموظفين للمشاركة في الدورات والورش المتعلقة باإلبداع واالبتكار داخليا ً وخارجياً،
إضافة إلى تقديم الدعم المالي لتسجيل الملكية الفكرية مع الجهات المختصة وبالتنسيق مع مكتب االستراتيجية
والتميز المؤسسي (وحدة اإلبداع واالبتكار) .تطبيق المعايير المتعلقة بإدارة االبتكار المؤسسي في منظومة الجيل الرابع

للتميز الحكومي ،ومتابعة التطورات التي تطرا ً على العمل مع حصر التحديات المواجهة ووضع خطط إبداعية لحلها،
ومشاركة الدروس المستفادة مع باقي الموظفين ،إضافة إلى تقديم الدعم الالزم في تقييم أفكار الموظفين والفئات
المعنية (الشركاء والمتعاملين) المتعلقة بمهام اإلدارة ووضع خطة لتنفيذها واإلشراف على تطبيقها بالتعاون مع
المعنيين والتنسيق مع مكتب االستراتيجية والتميز المؤسسي (وحدة اإلبداع واالبتكار).
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إدارة تقنية المعلومات والنظم اإلحصائية المركزية:
اقتراح وتطوير وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات واألنظمة والمنهجيات الخاصة بالربط اإللكتروني اإلحصائي والنظم
اإلحصائية المركزية على مستوى إمارة دبي وتطبيق أفضل الحلول التقنية لتطوير المنظومة اإلحصائية التقنية في

اإلمارة بما يضمن سرعة ودقة تدفق البيانات من مختلف مصادرها السجلية إلى قواعد البيانات المركزية في المركز
وإتاحتها كتقارير ومؤشرات إحصائية معتمدة لمختلف فئات المستخدمين وفقا ً الحتياجاتهم وباستخدام أحدث وأنسب

البرمجيات اإلحصائية ،وتقدم اإلدارة الدعم االستشاري والفني التقني للجهات الحكومية لتمكينهم من القيام بمهامهم
في المنظومة اإلحصائية التقنية في اإلمارة ،كما تتولى تطوير النظم والبرمجيات الخاصة بتنفيذ المسوح اإلحصائية
ومسوح استطالعات الرأي التي ينفذها المركز ،وتطوير الخدمات اإللكترونية والذكية لمختلف فئات المتعاملين
الداخليين والخارجيين إضافة إلى تنظيم البرامج التدريبية الالزمة لموظفي المركز ولمستخدمي األنظمة اإلحصائية
التي تطورها اإلدارة لتأهيلهم الستخدامها بالشكل األمثل ،إضافة إلى إنشاء وإدارة وتطوير البنية التحتية التقنية للمركز
وصيانتها وضمان أمنها وأمن المعلومات وقواعد البيانات وإجراء عمليات النسخ االحتياطي الدوري وتقديم الدعم
الفني الالزم .إضافة إلى تطبيق المعايير المتعلقة بإدارة االبتكار المؤسسي في منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي،
ومتابعة التطورات التي تطرا ً على العمل مع حصر التحديات المواجهة ووضع خطط إبداعية لحلها ،ومشاركة الدروس
المستفادة مع باقي الموظفين ،إضافة إلى تقديم الدعم الالزم في تقييم أفكار الموظفين والفئات المعنية (الشركاء
والمتعاملين) المتعلقة بمهام اإلدارة ووضع خطة لتنفيذها واإلشراف على تطبيقها بالتعاون مع المعنيين والتنسيق
مع مكتب االستراتيجية والتميز المؤسسي (وحدة اإلبداع واالبتكار).

إدارة المسوح واألطر اإلحصائية:
اقتراح وتطوير وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات واألنظمة والمنهجيات المتعلقة بتنفيذ التعدادات والمسوح
اإلحصائية الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية واستطالعات الرأي والتحديث المستمر لألطر اإلحصائية لألسر

والمباني والمنشآت والوحدات السكنية وتصميم العينات اإلحصائية للمسوح الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية
واستطالعات الرأي وفقا ً للمنهجيات والمعايير العلمية المعتمدة دولياً ،وتقوم اإلدارة بتنفيذ مختلف المسوح اإلحصائية

واستطالعات الرأي ميدانيا ً أو إلكترونيا ً أو هاتفيا ً وفقا ً لألسلوب األمثل لطبيعة ومتطلبات وضوابط كل مسح ،كما
وتتولى عملية التدريب والتأهيل الميداني لفرق العمل الميدانية وعمليات التدقيق الميداني والمكتبي على البيانات

المستوفاة وضمان توفير قاعدة بيانات للمسوح االحصائية تمكن من استخراج نتائج معبرة عن مجتمع الدراسة
بشكل دقيق وموثوق ،وإصدار نتائج استطالعات الرأي تتوفر فيها كافة الشروط والمعايير الفنية والعلمية .إضافة إلى
تطبيق المعايير المتعلقة بإدارة االبتكار المؤسسي في منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي ،ومتابعة التطورات التي
تطرأ على العمل مع حصر التحديات المواجهة ووضع خطط إبداعية لحلها ،ومشاركة الدروس المستفادة مع باقي
الموظفين ،إضافة إلى تقديم الدعم الالزم في تقييم أفكار الموظفين والفئات المعنية (الشركاء والمتعاملين) المتعلقة
بمهام اإلدارة ووضع خطة لتنفيذها واإلشراف على تطبيقها بالتعاون مع المعنيين والتنسيق مع مكتب االستراتيجية
والتميز المؤسسي (وحدة اإلبداع واالبتكار).
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إدارة اإلحصاءات االقتصادية:
اقتراح وتطوير وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات واألنظمة والمنهجيات المتعلقة بتقدير مؤشرات االقتصاد الكلي
كالناتج المحلي اإلجمالي ومجمل المؤشرات االقتصادية ،تطبيق نظام الحسابات القومية ،تحليل ميزان المدفوعات بما
يخدم متطلبات الحسابات القومية ،تقدير رصيد االستثمار األجنبي وحساب مؤشرات مختلف القطاعات االقتصادية
وذلك وفقا ً للمنهجيات والمعايير الفنية المعتمدة دولياً ،وإعداد جداول المدخالت والمخرجات ،والتنسيق مع مصادر

البيانات السجلية الستيفاء مدخالت عمليات حساب المؤشرات االقتصادية ومع إدارة المسوح واألطر اإلحصائية
لضمان استيفاء المعلومات الميدانية المطلوبة لهذا الغرض كما تقوم اإلدارة بتدقيق واستخراج النتائج لجميع
المشاريع اإلحصائية الميدانية المتعلقة باإلحصاءات االقتصادية ،وبتقديم االستشارات اإلحصائية الفنية للجهات

الحكومية فيما يتعلق بمؤشرات االقتصاد الكلي .وتقوم اإلدارة بتطوير العمل اإلحصائي في مختلف اإلدارات بما يخدم
متطلبات الحسابات القومية.إضافة إلى تطبيق المعايير المتعلقة بإدارة االبتكار المؤسسي في منظومة الجيل الرابع
للتميز الحكومي ،ومتابعة التطورات التي تطرأ على العمل مع حصر التحديات المواجهة ووضع خطط إبداعية لحلها،
ومشاركة الدروس المستفادة مع باقي الموظفين ،إضافة إلى تقديم الدعم الالزم في تقييم أفكار الموظفين والفئات
المعنية (الشركاء والمتعاملين) المتعلقة بمهام اإلدارة ووضع خطة لتنفيذها واإلشراف على تطبيقها بالتعاون مع
المعنيين والتنسيق مع مكتب االستراتيجية والتميز المؤسسي (وحدة اإلبداع واالبتكار).

إدارة إحصاءات األسعار والتجارة الخارجية:
اقتراح وتطوير وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات واألنظمة والمنهجيات المتعلقة بإحصاءات األسعار واألرقام القياسية
بمختلف أنواعها ،والمسوح والمؤشرات المتعلقة بتكاليف المعيشة ،وإحصاءات التجارة الخارجية السلعية وتجارة
الخدمات الدولية .حيث تقوم اإلدارة برصد أسعار السلع والخدمات بشكل يومي ميدانيا ً،كما تقوم بالتنسيق مع مصادر
البيانات السجلية لتوفير مدخالت المؤشرات ،ووضع المعايير واالسس الفنية لمسوح اإلدارة والتنسيق مع الجهات

المعنية وادارة المسوح واألطر اإلحصائية والتدقيق واستخراج النتائج وذلك وفقا ً للمنهجيات والمعايير والتصانيف

اإلحصائية المعتمدة دولياً .هذ ا إلى جانب تقديم االستشارة والمشورة الفنية اإلحصائية للجهات الحكومية وغيرها فيما
يتعلق باختصاص اإلدارة.إضافة إلى تطبيق المعايير المتعلقة بإدارة االبتكار المؤسسي في منظومة الجيل الرابع للتميز

الحكومي ،ومتابعة التطورات التي تطرا ً على العمل مع حصر التحديات المواجهة ووضع خطط إبداعية لحلها ،ومشاركة
الدروس المستفادة مع باقي الموظفين ،إضافة إلى تقديم الدعم الالزم في تقييم أفكار الموظفين والفئات المعنية
(الشركاء والمتعاملين) المتعلقة بمهام اإلدارة ووضع خطة لتنفيذها واإلشراف على تطبيقها بالتعاون مع المعنيين
والتنسيق مع مكتب االستراتيجية والتميز المؤسسي (وحدة اإلبداع واالبتكار).
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إدارة اإلحصاءات السكانية واالجتماعية:
اقتراح وتطوير وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات واألنظمة والمنهجيات المتعلقة بإعداد وإصدار المؤشرات واإلحصاءات

السكانية والحيوية والقوى العاملة والنوع االجتماعي والمباني والوحدات السكنية واإلسكان ومعدالت النمو السكاني،
وكذلك إعداد وإصدار مختلف المؤشرات واإلحصاءات االجتماعية ،وتقوم اإلدارة بالتنسيق مع مصادر البيانات السجلية
المعنية باإلحصاءات االجتماعية وإحصاءات المباني واإلسكان واإلحصاءات التي تستخدم في عمليات التقدير السكاني

الستيفاء البيانات المطلوبة وفقا ً للمعايير والمنهجية والدورية المعتمدة ،هذا إلى جانب تقديم االستشارة والمشورة
الفنية اإلحصائية للجهات الحكومية وغيرها فيما يتعلق باختصاصات اإلدارة ووضع منهاجياتها.
كما تقوم وبالتعاون مع الجهات المعنية بتحديد المسوح الميدانية والسجالت اإلحصائية المطلوبة ووضع منهاجياتها
والتنسيق مع إدارة المسوح لتنفيذها والتدقيق على بياناتها واستخراج ونشر نتائجها.إضافة إلى تطبيق المعايير
المتعلقة بإدارة االبتكار المؤسسي في منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي ،ومتابعة التطورات التي تطرأ على العمل
مع حصر التحديات المواجهة ووضع خطط إبداعية لحلها ،ومشاركة الدروس المستفادة مع باقي الموظفين ،إضافة إلى
تقديم الدعم الالزم في تقييم أفكار الموظفين والفئات المعنية (الشركاء والمتعاملين) المتعلقة بمهام اإلدارة ووضع
خطة لتنفيذها واإلشراف على تطبيقها بالتعاون مع المعنيين والتنسيق مع مكتب االستراتيجية والتميز المؤسسي
(وحدة اإلبداع واالبتكار).

مكتب االستراتيجية والتم ّيز المؤسسي:
تطوير السياسات واالستراتيجيات واألنظمة والمنهجيات المتعلقة بإدارة االستراتيجية ،أنظمة إدارة الجودة ،أنظمة إدارة

البيئة ،نظام إدارة العمليات ومعايير برنامج دبي لألداء الحكومي المتم ّيز وإجراء الدراسات الالزمة لضمان تطبيقها
وفقا ً ألفضل الممارسات وبما يتواءم مع تطورات خطة دبي االستراتيجية ويضمن التطور المستمر في كافة عمليات
المركز ،باإلضافة إلى تحديد مؤشرات ومقاييس أداء الخطة االستراتيجية ومؤشرات أداء مختلف عمليات المركز
ومتابعة تحقيقها لضمان تحقيق األهداف ،وترفع اإلدارة نتائج عمليات متابعة األداء وتوصياتها االستراتيجية والمتعلقة
بالمستويات التشغيلية والتنفيذية إلى المدير العام وفريق القيادة التخاذ القرارات الالزمة بشأنها ،باإلضافة إلى تقديم
الدعم لكافة الوحدات التنظيمية في تنفيذ الخطة االستراتيجية وتطبيق معايير التم ُّيز وإدارة الجودة والبيئة المعتمدة

بما يضمن تحقيق عمل مؤسسي متكامل ومنسجم يسير في اتجاه تحقيق أهداف المركز.
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وحدة امن المعلومات:
تتبع وحدة أمن المعلومات المدير التنفيذي حيث تم استحداثها لتعزيز ممارسات الحوكمة في نظام أمن المعلومات

لحكومة دبي وتم تشكيل اللجنة التوجيهية ألمن المعلومات ،ويراعى فصل المهام ،وإزالة أي تضارب بالمصالح .ويعمل
وفق منهجية وخطة عمل واضحة تشمل تخطيط برنامج أمن المعلومات وتنفيذه ومتابعته والتنسيق مع اإلدارة العليا
لتحديد أصول المعلومات وتقييم مخاطر أمن المعلومات في المركز وتطويرها وتحديثها ،مع تأكيد مراجعتها وتحديثها
باستمرار بالتنسيق مع اإلدارة العليا ،وضمان تحديد الضوابط التشغيلية المالئمة وتنفيذها تبعا ً لنتائج تقييم المخاطر
وتطوير السياسات واإلجراءات الالزمة ،وضمان امتثال المركز لبرنامج أمن المعلومات ورفع تقارير حالة تنفيذ نظام
أمن المعلومات.
يتم قياس نسبة وعي الموظفين بأمن المعلومات لمعرفة مستويات الوعي لدى كافة الموظفين والعمل على رفع
مستوى التوعية لديهم من خالل تقييم قياس فعالية التدريب ،ووضع خطة ما بعد التدريب وإعادة التقييم.

نسبة وعي إلموظفين بأمن المعلومات
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الخريطة االستراتيجية:
بعد إطالق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه
هللا” خطة دبي االستراتيجية  2021قام مركز دبي لإلحصاء بإعداد خطته اإلحصائية  2021التي تلبي متطلبات خطة دبي
االستراتيجية من البيانات والمؤشرات والمعلومات اإلحصائية االقتصادية والديموغرافية واالجتماعية.
حيث حرصنا على إعداد خطة استراتيجية متكاملة تتماشى مع التوجهات الحكومية في مجال اإلبداع واالبتكار وتعزز
عمليات التحول الذكي وتقديم خدمات ذكية تلبي متطلبات كافة الفئات المعنية المؤثرة والمتأثرة بأداء المركز بحيث
تحقق مستويات عالية من السعادة لهم وترتقي بمستوى الخدمات التي يقدمها المركز.
وقد تم إعداد الخطة وفق منهجية متكاملة للتخطيط االستراتيجي بحيث تعكس احتياجات كافة الفئات المعنية
من الشركاء والمتعاملين والموردين والمجتمع والموارد البشرية حيث تم استخدام أحدث الوسائل اإلدارية حيث تم
تنظيم العديد من مختبرات االبتكار الداخلية والخارجية لشرح التوجهات االستراتيجية للمركز في المرحلة القادمة.
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خطة دبي 2021
تطلع خطة دبي  2021إلى مستقبل اإلمارة من خالل عدسة شاملة تصف المدينة من خالل منظورات شاملة ومتكاملة؛
بدءا ً بمنظور الفرد والمجتمع ،متناوال ً السمات المرجو توفرها في أفراد مجتمع دبي ،مواطنين ومقيمين ،للنهوض بعبء
التنمية ولعب دور محوري في قيادة محاور الخطة .عالوة على وصف المجتمع المثالي في تماسكه وتالحمه واحترامه
لتعدد الثقافات والتعايش فيما بينها بانسجام.
كما تتناول الخطة مستقبل دبي من منظور الفضاء الحضري ،سوا ًء ما يتعلق بعناصر البنية التحتية من بيئة طبيعية
ومش ّيدة ،وطرق ووسائل مواصالت ومصادر طاقة وغيرها ،أو ما يتعلق بشكل التجربة الحياتية التي يعيشها أفراد
المجتمع من إماراتيين ومقيمين وزائرين سوا ًء في تفاعلهم فيما بينهم ،أو في تفاعلهم مع عناصر البنية الحضرية
والخدمات المرتبطة بها اجتماعية كانت أم اقتصادية .كما تتناول الخطة مستقبل المدينة من منظور اقتصادي ،ليس
فقط باعتباره محرك التنمية والوقود الذي يغذي المدينة ويدفع باتجاه تطورها المستمر ،بل كذلك العامل الذي يجعل
من المدينة محورا ً في االقتصاد العالمي ال يمكن تجاوزه.
وأخيرا ً تتناول الخطة مستقبل دبي من منظور الحكومة الرشيدة ،باعتبارها اآللية المؤسسية التي تضمن قيادة التنمية
واستمرارها ،وتعزيز رفاه الفرد والمجتمع وحفظ األمن والنظام .وقد ُترجمت المنظورات السابقة إلى ستة محاور يعتبر
كل واحد منها عنوانا ً رئيسا ً لمجموعة من الغايات الرئيسة على مستوى دبي ،وتشكل في مجملها تطلعات المدينة
المستقبلية نحو العام  .2021حيث يقوم المركز بتقديم الدعم اإلحصائي للجهات الحكومية المسؤولية عن احتساب
مؤشرات خطة دبي  2021في كافة القطاعات االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية حيث يعتبر المركز المصدر اإلحصائي
الرئيسي والمعتمد الحتساب تلك المؤشرات وسيتم توفير بياناتها بشكل تلقائي من منظومة اإلحصاء الذكي للمركز
من خالل الربط اإللكتروني بين نظام «قرار» والمنظومة باإلضافة إلى ان المركز هو من قام بتطوير نظام “قرار” إلدارة خطة
دبي  2021بالتعاون مع األمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة دبي.
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رؤية اإلمارات  2021واألجندة الوطنية:
تم إطالق رؤية اإلمارات  2021من قبل صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس
الوزراء ،حاكم دبي ،في اجتماع مجلس الوزراء في عام .2010
تهدف الرؤية ألن تكون دولة اإلمارات ضمن أفضل دول العالم
بحلول اليوبيل الذهبي لالتحاد .ولترجمة هذه الرؤية إلى واقع
ملموس ،تم تقسيم عناصر رؤية اإلمارات  2021إلى ستة محاور
وطنية تمثل القطاعات الرئيسية التي سيتم التركيز عليها خالل
السنوات المقبلة في العمل الحكومي .حيث نفذ المركز العديد
من المسوح اإلحصائية بالتعاون مع الهيئة االتحادية للتنافسية
واإلحصاء لتحقيق رؤية اإلمارات  2021واألجندة الوطنية.

برنامج دبي للتميز الحكومي:
برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز أنشئ عام  1997بأمر من
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .وهو يسعى لتطوير أداء دوائر

دبي الحكومية بكافة عناصرها سواء في خدماتها أو في إداراتها أو
في تطوير وابتكار أساليب جديدة إلدارتها وتطوير كوادرها الوظيفية
وإبراز الطاقات التي تتوفر فيها اإلمكانات القيادية .وللبرنامج حوافز
منها جائزة سنوية تمنح ضمن احتفال يحضره رجاالت وقيادات
الدولة .حيث يخضع مركز دبي لإلحصاء لتقييم برنامج دبي لألداء
الحكومي المتميز ،ويقدّم المركز خاللها عرضا ً حول طبيعة عمله،

وخططه وآليات تنفيذها ،وأبرز التحديات واإلنجازات في مجال االبتكار
والحكومة الذكية والموارد البشرية ،حسب المحاور والمعايير
الرئيسة لمنظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي.
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خطة اإلمارات العربية المتحدة للسعادة:
أطلقت دولة اإلمارات العربية المتحدة مبادرتها الطموحة بأن تصبح أسعد دولة في العالم .وتنعكس تلك المبادرة

الطموحة في رؤية اإلمارات  2021وخطة دبي  .2021يعد مركز دبي لإلحصاء من أوائل الجهات الحكومية التي تبنت
مبادرات السعادة لجميع المعنيين .تبنى مركز دبي لإلحصاء مفهوم السعادة وأطلق العديد من مبادرات السعادة

لمختلف الفئات المعنية.

االستراتيجية الوطنية لالبتكار المتقدم:
في فبراير  ،2018اعتمدت حكومة دولة اإلمارات االستراتيجية الوطنية لالبتكار المتقدم ،والتي تعتبر النسخة المطورة
من االستراتيجية الوطنية لالبتكار ،ومرحلة جديدة تقوم على تمكين اإلنسان من خالل االنتقال من التركيز على القطاعات
الحيوية إلى الغايات والنتائج في  7مجاالت
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الجوائز واالعتمادات الدولية التي حصل عليها مركز دبي لإلحصاء:
حصد المركز العديد من الجوائز العالمية واالقليمية والمحلية حيث حقق  75جائزة عالمية في مختلف المجاالت.
كما حصل المركز على  10اعتماد دولي من قبل شركة لويدز ريجستر العالمية وهي:
 1النظام اإلداري المتكامل الذي يشمل أيزو)
)45001:2018 ،10004:2018 ،10002:2018 ،14001:2015 ،9001:2015
 2نظام المشتريات المستدامة ISO 20400:2017
 3نظام إدارة استمرارية األعمال ISO 22301:2012
 4نظام إدارة المخاطر ISO31000:2018
 5نظام أمن المعلومات ISO 27001:2013
 6نظام إدارة المسوح والبحوث واستطالعات الرأي ISO 20252:2012

سعادة عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي لإلحصاء يفوز بفئة
الشخصية االماراتية المتميزة في مجال العمل اإلحصائي في يوم اإلحصاء الخليجي
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الحوكمة وأخالقيات العمل:
يــدرك مركــز د ـبـي لإلحصــاء أهميــة الحوكمــة ـفـي تحديــد المســؤوليات ووضــع نظــم ألداء جميــع الوحــدات التنظيميــة ورقابــة
العمليــات التشــغيلية ،حيــث يقــوم فر يــق القيــادة بالمركــز بمتابعــة واتخــاذ قــرارات بجميــع األنشــطة والعمليــات الخاصــة
باآلثار البيئية واالقتصادية واالجتماعية .أصبحت الحوكمة المؤسســية جزء من متطلبات اإلدارة الرشــيدة في المؤسســات
الحكوميــة لتعز يــز مبــادئ الشــفافية والوضــوح والمراقبــة والمســائلة وتحديــد المســؤوليات والعالقــات بيــن مختلــف
الجهــات بمــا يضمــن االســتغالل األمثــل للمــوارد والوصــول إ ـلـى رؤ يــة ورســالة وقيــم المركــز وتحقيــق أهدافــه االســتراتيجية
وتعز يــز ثقافــة األخــاق بيــن موظفــي المركــز .ويســعى المركــز بشــكل مســتمر بتعز يــز الثقــة بينــه وبيــن المعنييــن كافــة
والحفــاظ عليهــا وااللتــزام بالنزاهــة ـفـي كل مــا يقــوم بــه .قــام المركــز بوضــع مبــادئ وســلوكيات العمــل تتعلــق بأمــور مثــل
المســؤوليات التــي يجــب ع ـلـى الموظــف القيــام بهــا والقوانيــن والتعاميــم الصــادرة وأيض ـا ً رســم سياســات وإجــراءات
للحمايــة مــن الممارســات غيــر القانونيــة ،بمــا ـفـي ذلــك قبــول الهدا يــا والرشــاوى ،ويلــزم جميــع العامليــن بااللتــزام بهــا.
يتــم تحديــد رواتــب وأجــور المديــر التنفيــذي ونائــب المديــر التنفيــذي والموظفيــن وفقـا ً لقانــون حكومــة د ـبـي ،وال يؤثــر أي
أداء اجتماعــي أو بيئــي مباشــرة ع ـلـى أي أجــور ومكافئــات ذات صلــة.

أنشطة الحوكمة في مركز دبي لإلحصاء:
.1
فريق القيادة
منهجية القيادة
 360درجة:

منهجيــه  360كنظــام تقييــم لفر يــق القيــادة منــذ تأســيس المركــز ويعمــل وفــق ميثــاق وبروتوكــول
معتمــد ومنشــور ويقــوم الفر يــق بمتابعــة العمليــات والمشــاريع اإلحصائيــة وتقديــم كافــة أشــكال
الدعــم للوحــدات التنظيميــة بمــا ينســجم مــع التوجهــات واألهــداف االســتراتيجية للمركــز وتعز يــز
ثقافــة مؤسســية تركــز ع ـلـى مفاهيــم اإلبــداع ،التميــز ،الر يــادة ،إدارة التغييــر والعمــل بــروح الفر يــق
الواحــد ـفـي تقديــم القــدوة ـفـي ذلــك وبنــاء بيئــة داعمــة ومحفــزة لذلــك والعمــل ع ـلـى تعز يــز قــدرات

ومواهــب الموظفيــن ومســاندتهم ـفـي تطويــر الــذات وإعــداد جيــل مــن القيــادات الشــابة وقيــادات
المســتقبل وتتــم االجتماعــات بشــكل شــهري ومتابعــة التوصيــات.

.2
الهيكل
التنظيمي
للمركز:

الهيــكل التنظيمــي للمركــز والــذي تــم تصميمــه بحيــث يضمــن وضــوح الصالحيــات والمســؤوليات
واألدوار المناطــة بالوحــدات التنظيميــة وبمــا يعــزز المســاءلة وعــدم االزدواجيــة حيــث يتكــون مــن

ثالث مســتويات تنظيمية فقط مما يســاهم في تحقيق مبادئ الحوكمة بفصل األنشــطة الرقابية
والتنظيميــة عــن األنشــطة الخدميــة والتنفيذيــة ووضــوح المســؤولية (العالقــات التنظيميــة)
وصالحيــات وآليــات اتخــاذ القــرار حيــث يمثــل المســتوى األول الوحــدات التنظيميــة المعنيــة
بالحوكمــة المؤسســية مثــل مكتــب التدقيــق الداخ ـلـي ومكتــب االســتراتيجية والتميــز المؤسســي

ومكتــب الشــؤون القانونيــة مؤشــرات األداء.
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.3
سياسة ونظام
تمكين وتفويض
الصالحيات:

سياســة ونظــام تمكيــن وتفويــض الصالحيــات والتــي يتــم مــن خاللهــا تحديــد كافــة الصالحيــات

الماليــة واإلدار يــة ع ـلـى كافــة المســتويات الوظيفيــة المعنيــة ـفـي المركــز بحيــث يضمــن اســتمرارية

وسالســة األعمــال وتعز يــز ممارســات الحوكمــة المؤسســية وتحقيــق مبــادئ النزاهــة والشــفافية
والمســائلة والمســؤولية حيــث قــام المركــز بإعــداد وتطبيــق مصفوفــة متكاملــة للتفويــض والنــدب
يحــدث باســتمرار باإلضافــة إ ـلـى مصفوفــة الصالحيــات الماليــة واإلدار يــة المعتمــدة ع ـلـى مســتوى

المركــز ويتــم كل ذلــك وفــق سياســة لتمكيــن المعنييــن مــن إدارة تلــك الصالحيــات الموكلــة لهــم.

.4
البوابة الداخلية
لنظام إدارة
العمليات
عملياتنا:

إطار عمل إدارة العمليات والخدمات المؤسسية (نظام إلكتروني متكامل إلدارة عمليات المركز
الرئيســية والمســاندة) بنــاء ع ـلـى المنهجيــة الدوليــة إلدارة العمــل اإلحصا ـئـي المعتمــدة مــن قبــل
األمــم المتحــدة  GSBPMوالتــي تتضمــن  8مراحــل (تحديــد االحتياجــات ،التصميــم ،البنــاء ،جمــع

البيانــات الميدانيــة ،معالجــة البيانــات ،التحليــل ،النشــر ،التقييــم) والعمليــات المســاندة المبنيــة
ع ـلـى معاييــر الجــودة والتميــز ومرتبطــة باألهــداف االســتراتيجية للمركــز ومــن اهــم تلــك العمليــات

(تحديــد وتصنيــف وتصميــم وتوثيــق العمليــات والخدمــات ومعالجــة التداخــل واالزدواجيــة بينهمــا
وقيــاس أداء العمليــة).

.5
عمليات التدقيق
الداخلي على
أنظمة الجودة:

قــام المركــز بتشــكيل فر يــق التدقيــق الداخ ـلـي ع ـلـى جميــع أنظمــة الجــودة المطبقــة بالمركــز حيــث

يقــوم الفر يــق باعــداد خطــة وبرنامــج للتدقيــق الداخ ـلـي ومــن ثــم التأ كــد من تطبيق جميع الوحدات

التنظيميــة لمتطلبــات المواصفــات القياســية الدوليــة بكفــاءة وفاعليــة وبعــد االنتهــاء مــن عمليــة
التدقيــق يقــوم الفر يــق باعــداد تقر يــر بنتائــج التدقيــق ووضــع خطــط الغــاق المالحظــات مــع
المعنييــن ومتابعــة تنفيــذ هــذه الخطــط العالجيــة.

.6
مكتب
التدقيق
الداخلي:

.7
مكتب
االستراتيجية
والتميز
المؤسسي:

يقــوم المكتــب بــأداء نشــاط رقا ـبـي مســتقل وموضوعــي يقــدم تأكيــدات وخدمــات استشــارية
بهــدف إضافــة قيمــة للمركــز وتحســين عملياتــه ،والمســاعدة ـفـي تحقيــق أهدافــه مــن خــال اتبــاع

أســلوب منهجــي منظــم لتقييــم وتحســين فاعليــة عمليــات إدارة المخاطــر ونظــم عمليــات الضبــط

الداخ ـلـي وتعز يــز إطــار الحوكمــة وبمــا يتوافــق مــع األنظمــة والقوانيــن والقواعــد المعمــول بهــا ـفـي
المركــز و ـفـي حكومــة د ـبـي والمعاييــر المهنيــة الصــادرة عــن جمعيــة المدققيــن الداخلييــن.

يضــم مكتــب االســتراتيجية والتميــز المؤسســي كافــة الوظائــف والعمليــات الداعمــة للحوكمــة
المؤسســية مثــل التخطيــط االســتراتيجي وإدارة األداء المؤسســي ومكتــب إدارة المشــاريع وإدارة
عمليــات التدقيــق الداخ ـلـي ونظــام إدارة العمليــات المؤسســية.
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.8
لجان العقود
والمشتريات:

لجــان العقــود والمشــتريات مثــل لجنــة المناقصــات والممارســات ولجنــة الشــراء المباشــر والتــي

تختــص بالنظــر ـفـي دراســة العطــاءات وعــروض األســعار المقدمــة من المورديــن وإصدار التوصيات

بشــأنها ا ـلـى الســلطة المختصــة بالمركــز وذلــك وفقــا للصالحيــات الممنوحــة و ـفـي بعــض األحيــان
تقــوم بإحالــة العطــاءات التــي تحتــاج ا ـلـى دراســة فنيــة او حســابية خاصــة ا ـلـى جهــة فنيــة متخصصــة
لدراســتها وتحليلهــا وتقديــم النتيجــة ا ـلـى اللجنــة .كمــا تقــوم اللجنــة بالتحقــق مــن ســامة إجــراءات

الشــراء والتعاقــد وبمــا يتفــق مــع أحــكام قانــون رقــم ( )6لســنة  1997بشــأن عقــود الدوائــر
الحكوميــة ـفـي امــارة د ـبـي

.9
فريق جرد
أصول
وممتلكات
المركز :

فر يــق جــرد أصــول وممتلــكات المركــز حيــث يتــم تشــكيله بموجــب قــرار إداري مــن قبــل المديــر
التنفيــذي للمركــز ويقــوم فر يــق الجــرد ســنويا ً بحصــر أصــول وممتلــكات المركــز بالتنســيق مــع
الوحــدات التنظيميــة وتســجيلها ـفـي نظــام األصــول الموحــد لحكومــة د ـبـي ووضــع الرمــز التعريفــي

الموحــد لهــا وذلــك قبــل اإلغــاق الســنوي للحســابات الختاميــة للمركــز ،كمــا يقــوم بإعــداد تقر يــر
مفصــل عــن الجــرد يشــمل اعمــال الجــرد والفروقــات ان وجــدت ،ورفــع التوصيــات بشــأنها للمديــر
التنفيــذي.

.10
نظام إدارة
المخاطر ISO
:31000

نظــام إدارة المخاطــر والمعــدة وفــق أفضــل الممارســات العالميــة وأ يــزو  31000:2018حيــث
تــم تحديــد وحصــر واعــداد ســجل بكافــة أنــواع المخاطــر المحتملــة والتــي يمكــن ان تؤثــر ع ـلـى

المركــز (االســتراتيجية ،الماليــة ،البيئيــة ،أمــن المعلومــات ،التشــغيلية ،الصحــة والســامة المهنيــة،
مشــتريات مســتدامة ،اســتمرارية أعمــال ،الجــودة ،المشــاريع ،العمليــات ،تدقيــق داخ ـلـي ،مــوارد

بشــرية) وتحديــد احتماليــة حدوثهــا واآلثــار الناجمــة عنهــا ع ـلـى خمــس محــاور وهــي (التأثيــر
االســتراتيجي ،التأثيــر الما ـلـي ،التأثيــر التشــغيلي /عمليــات ،التأثيــر القانو ـنـي ،التأثيــر ع ـلـى الســمعة)
بحيــث يتــم تصنيــف مســتوى المخاطــر ا ـلـى هامشــي ،منخفــض ،متوســط ،عــال ،كار ـثـي ووضــع
االجــراءات الالزمــة للحــد مــن المخاطــر باطــار زمنــي واضــح ومــع توضيــح األســباب وراء اختيــار
االجــراءات للحــد مــن الخطــر ور بــط االجــراءات بمؤشــر.

.11
وثيقة مبادئ
السلوك الوظيفي
واخالقيات الوظيفة
العامة:

تمثــل هــذه الوثيقــة قاعــدة معرفيــة لجميــع الموظفيــن العامليــن ـفـي المركــز وتهــدف إ ـلـى بنــاء
وتعز يــز ونشــر ثقافــة مؤسســية موحــدة تدعــم اســتراتيجية إمــارة د ـبـي نحــو تحقيــق أهدافهــا

المســتقبلية بر يــادة الخدمــات الحكوميــة والتنافســية العالميــة وتبــوء مكانــة مرموقــة لإلمــارة ـفـي
شــتى المجــاالت الحكوميــة عالميـا ً عــاوة ً ع ـلـى تنميــة حــس المســؤولية لــدى الموظفيــن وتعز يــز

روح الفر يــق الواحــد لضبــط مســتوى األداء الحكومــي نحــو افضــل وجــه ممكــن مــن خــال توفــر
إطــار أخال ـقـي وقانو ـنـي لمنظومــة القيــم والســلوكيات والواجبــات التــي يجــب ع ـلـى موظفــي المركــز
والحكومــة بشــكل عــام مراعاتهــا وااللتــزام بهــا اثنــاء شــغلهم للوظيفــة العامــة داخــل وخــارج مقــر
العمــل ،و ـفـي كل مــا يتعلــق بتأديتهــم للوظيفــة وفق ـا ً للتشــريعات الســارية.
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.12
عمليات التدقيق
الخارجي:

عمليــات التدقيــق الخارجــي مــن قبــل الشــركة المتعاقــد معهــا للتدقيــق الخارجــي ع ـلـى جميــع
أنظمــة األيــزو المطبقــة بالمركــز ودائــرة حكومــة د ـبـي الذكيــة (تقييــم الموقــع اإللكترو ـنـي للمركــز،
تقييــم الخدمــات الذكية/التحــول الذكــي) .والتــي يتــم تنفيذهــا بشــكل دوري للتعــرف ع ـلـى

مســتوى جاهز يــة المركــز لتطبيــق المعاييــر والمؤشــرات ومــن ثــم يتــم تزو يــد المركــز بنتائــج عمليــة
التدقيــق وبنــاء عليهــا يقــوم بوضــع خطــط وإجــراءات تصحيحيــة لتحســين النتائــج.

.13
وحدة أمن
المعلومات

.14
دليل حقوق
الملكية الفكرية:

تــم اعتمــاد وحــدة أمــن المعلومــات بنــاءأ ع ـلـى متطلبــات الحوكمــة ـفـي نظــام أمــن المعلومــات
لحكومــة د ـبـي وهــو مكتــب مســتقل يتواصــل مباشــر ًة مــع اإلدارة العليــا أو اللجنــة التوجيهيــة ألمــن
المعلومــات ،ويراعــى فصــل المهــام ،وإزالــة أي تضــارب بالمصالــح.

ضمــن سياســة إدارة اإلبــداع واالبتــكار وللحفــاظ ع ـلـى حقــوق الملكيــة الفكر يــة للمركز ،تم التنســيق

مــع الجهــات المعنيــة بتســجيل العالمــات التجار يــة للمركــز ،إضافــة إ ـلـى المشــاركة ـفـي المؤتمــرات
المتعلقــة بحقــوق الملكيــة ومكافحــة الجرائــم ،كمــا قــام المركــز بتســجيل شــعاراته الرســمية بــوزارة
االقتصــاد مثــل شــعار المركــز وشــعار منظومــة اإلحصــاء الذكــي.

.15
مكتب الشؤون
القانونية:

وجــود الشــق القانو ـنـي ـفـي المؤسســات الحكوميــة الــذي يعتبــر هــو الجــزء االساســي فيــه لضبــط
االجــراءات القانونيــة ،وتنظيــم العالقــات الداخليــة للعامليــن فيهــا وفــق نطــاق القانــون ،وعالقــة
المؤسســة بغيرهــا مــن الهيئــات الحكوميــة والهيئــات الخاصــة مــن عقــود او تقديــم المشــورات
او تمثيلهــا قانونيــا ـفـي جميــع االمــور المتعلقــة بالقانــون ع ـلـى جميــع فروعــه ،لــذا تطلــب االمــر ا ـلـى

تحديــد اهــم االدوار المطلوبــة تفعيلهــا ووضــع االســس القانونيــة وتقديــم الدعــم لجميــع االعمــال
والخدمــات التــي يقدمهــا المركــز وايجــاد غطــاء تشــريعي لهــا لحفــظ حقــوق المركــز.

.16
نظام إدارة
استمرارية
األعمال
:ISO22301

يطبــق نظــام إدارة اســتمرارية األعمــال ـفـي المركــز اســتنادا ً ع ـلـى أ يــزو اســتمرارية األعمــال
 ،22301:2012حيــث تــم اعــداد ونشــر سياســة تعكــس التــزام المركــز بالنظــام وتشــكيل فر يــق
إدارة الطــوارئ واألزمــات واســتمرارية األعمــال و تــم تحليــل التأثيــر باألعمــال والمخاطــر لجميــع
أنشــطة المركــز حيــث تــم تحديــد األنشــطة الحيويــة للمركــز واعــداد خطــط اســتمرارية األعمــال
لهــذه األنشــطة مــع اختبــار لألنظمــة واألنشــطة الحيو يــة بنــاء ع ـلـى ثــاث ســيناريوهات وهــي غيــاب

المــكان وغيــاب الموظفيــن وغيــاب التكنلوجيــا ،اضافــة ا ـلـى ذلــك يوجــد ثــاث طــرق مطبقــة بالمركــز
لضمــان اســترجاع البينــات ـفـي حــاالت الكــوارث أو األزمــات منهــا وجــود موقــع التعا ـفـي مــن األزمــات
ـفـي جبــل ع ـلـي.
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.17
اإلطار العام
لميثاق جودة
وحوكمة البيانات
اإلحصائية في
إمارة دبي:

اإلطــار العــام لميثــاق جــودة وحوكمــة البيانــات اإلحصائيــة ـفـي إمــارة د ـبـي والتــي تــم تطويرهــا بنــاء

ع ـلـى أفضــل الممارســات اإلحصائيــة العالميــة بــد ًء مــن مرحلــة جمــع البيانــات ا ـلـى مرحلــة النشــر
االحصا ـئـي مــرورا ً بعمليــات التحليــل واســتخراج النتائــج مــن المؤشــرات والبيانــات اإلحصائيــة

بحيــث تتكامــل مــع نظــام إدارة العمليــات  GSBPMبكافــة المراحــل الثمانيــة المعتمــدة ـفـي النظــام
واســتنادا ً إ ـلـى النمــوذج العــام لإلطــار الوطنــي لضمــان جــودة البيانــات اإلحصائيــة الصــادر عــن
اللجنــة اإلحصائيــة التابعــة لألمــم المتحــدة ـفـي ابر يــل  ،2012والمبــادئ الرئيســية لجــودة البيانــات

الصــادرة عــن األمــم المتحــدة ،واإلطــار الشــامل لجــودة البيانــات الصــادر عــن صنــدوق النقــد الدو ـلـي،

والمبــادئ األساســية لإلحصــاءات الرســمية ـفـي ينايــر  2014والممارســات الدوليــة ـفـي هــذا المجــال.

.18
لجنة مراجعة
نتائج تقييم األداء
وموازنة النسب:

.19
لجنة التظلمات
والشكاوى:

تقــوم اللجنــة بمراقبــة ضبــط نســب التوز يــع الموجهــة لنتائــج تقييــم األداء ومراجعــة نتائــج تقييــم
األداء اإلجما ـلـي للوحــدات التنظيميــة ومناقشــتها مــع مســؤوليها ،ويحــق للجنــة أن تطلــب مــن

رئيــس الوحــدة التنظيميــة أي بيانــات تتعلــق بنتائــج تقييــم أداء موظفيــه ،باالضافــة ا ـلـى ذلــك تقــوم
اللجنــة بتوز يــع النســب المئو يــة الموجهــة لنتائــج تقييــم األداء ع ـلـى الوحــدات التنظيميــة.
لجنــة التظلمــات والشــكاوى :تهــدف ا ـلـى المحافظــة ع ـلـى عالقــات تواصــل فعالــة وعادلــة بيــن
المركــز وموظفيــه ـفـي جميــع األوقــات وتختــص اللجنــة ـفـي النظــر ـفـي التظلمــات والشــكاوى التــي

تــرد اليهــا مــن الموظفيــن الخاصــة ببيئــة العمــل واإلســاءة الجســدية وااللفــاظ الغيــر مهذبــة وإطــاق

الشــائعات واالســتخفاف بالموظــف ،كمــا تختــص ـفـي التظلمــات والشــكاوى التــي تــرد اليهــا بشــأن
تقويــم األداء الســنوي وكذلــك التظلــم مــن القــرارات الصــادرة بفــرض الجــزاءات التأديبيــة .كمــا

يجــوز للموظــف االعتــراض ع ـلـى قــرار لجنــة التظلمــات والشــكاوى ا ـلـى لجنــة التظلمــات المركز يــة
الخاصــة بموظفــي حكومــة د ـبـي.
.20
لجنة تقييم
المرشحين
للعمل في المركز:

لجنــة تقييــم المرشــحين للعمــل ـفـي المركــز وتعمــل اللجنــة وفق ـا ً ألحــكام قانــون رقــم ( )8لســنة
 2018بشــأن اداراة المــوارد البشــرية لحكومــة د ـبـي حيــث تختــص اللجنــة بإجــراء مقابــات تقييــم
المرشــحين للعمــل بالمركــز ويشــمل التقييــم الجانــب المهنــي  ،الخبــرات  ،المؤهــات  ،الشــخصية
ومختلــف الجوانــب التــي تعتبــر مــن متطلبــات الوظيفــة المــراد اشــغالها  ،وبمــا يضمــن تحقيــق

المســاواة وإعطــاء الفــرص للجميــع بــكل شــفافية وننــوه هنــا ا ـلـى ان األولو يــة ـفـي التعييــن تكــون
للمواطنيــن  ،كمــا تعطــى األولو يــة للموظفيــن الداخلييــن لتســاعدهم ع ـلـى الترقيــة وذلــك قبــل
اجــراء مقابــات خارجيــة.

.21
لجنة المخالفات
اإلدارية:

لجنــة المخالفــات اإلدار يــة وتــم تشــكيلها بقــرار مــن المديــر التنفيــذي ،وبمــا يتفــق مــع احــكام قانــون
رقــم ( )8لســنة  2018بشــأن إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة د ـبـي ،وتختــص اللجنــة بالنظــر ـفـي
كافــة المخالفــات اإلدار يــة التــي يرتكبهــا موظفــي المركــز واإلجــراءات التأديبيــة التــي تفــرض عليهــم،
ويكــون القــرار الصــادر بتوقيــع الجــزاء مســببا ،وننــوه انــه ال يجــوز توقيــع أي جــزاء تأديبــي ع ـلـى
الموظــف اال بعــد اجــراء تحقيــق خطــي معــه تســمع فيــه أقوالــه ودفاعــه.
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.22
الشبكة الداخلية
للمركز:

يســتخدم المركــز األنظمــة التقنيــة الداعمــة للعمليــات المؤسســية المســاندة مــن خــال نشــر
القــرارات االدار يــة والتعاميــم بــكل شــفافية ع ـلـى الشــبكة الداخليــة للمركــز بصفحــه خاصــة بهــا

متاحــة لجميــع موظفــي المركــز لالطــاع عليهــا ،وحفظهــا بشــكل آمــن ـفـي ملفــات لــكل ســنه ع ـلـى

حــده كمرجــع دائــم للموظفيــن.

.23
ميثاق التدقيق
الداخلي:

ميثاق التدقيق الداخلي هو مستند رسمي يحدد أغراض وسلطات ومسئوليات نشاط التدقيق
الداخ ـلـي ،كمــا أن ميثــاق التدقيــق الداخ ـلـي يحــدد وضــع نشــاط التدقيــق الداخ ـلـي ضمــن المركــز،
بمــا ـفـي ذلــك التبعيــة الوظيفيــة ،ويخولــه باالطــاع ع ـلـى ســجالت المركــز واالتصــال بالموظفيــن ،كمــا

يحــدد صالحيــات التدقيــق الداخ ـلـي واســتقالليته ونطــاق عملــه ،وقواعــد الســلوك المهنــي الالزمــة

للمدققيــن الداخلييــن.
.24
مشروع البيانات
الوصفية:

.25
التدقيق الداخلي
وإدارة المخاطر:

حصــر وإدارة البيانــات الوصفيــة لمختلــف البيانــات ومصادرهــا المتوفــرة ـفـي المركــز بشــكل مركــزي،
حيــث تــم إنشــاء فهــرس لقواعــد البيانــات المتوفــرة ـفـي المركــز ،باإلضافــة لتطبيــق نظــام خــاص

بــإدارة ومبادلــة البيانــات الوصفيــة بمــا يتوافــق مــع المواصفــة الدوليــة .SDMX
يتــم تنفيــذ عمليــة التدقيــق الداخ ـلـي لجميــع الوحــدات التنظيميــة بالمركــز مــرة واحــد بالســنة،

وذلــك للتحقــق مــن توافــق مختلــف األنشــطة مــع األنظمــة المبنيــة ع ـلـى متطلبــات مواصفــات
األيــزو ذات العالقــة بــكل نظــام.

إدارة المخاطــر هــي إجــراءات التعــرف ع ـلـى المخاطــر وتحليلهــا وتقييمهــا ووضــع خطــط عالجيــة
ومعالجتهــا التــي يتبعهــا مركــز د ـبـي لإلحصــاء بشــكل منتظــم لمواجهة المخاطر المصاحبة ألنشــطة
المركــز ،بهــدف تحقيــق المزا يــا المســتدامة لــكل نشــاط .إدارة المخاطــر هــي جــزء أساســي ـفـي بنــاء
اســتراتيجية مركــز د ـبـي لإلحصــاء ،حيــث يتــم تحديــد المخاطــر كمدخــل رئيســي مــن عمليــات تحديــد

التحديــات ونقــاط الضعــف.

اشراك الفئات المعنية:
مــن أحــد األهــداف الرئيســية التــي يحــرص مركــز د ـبـي لإلحصــاء ع ـلـى تحقيقهــا والتميــز والتفــوق بهــا هــي االهتمــام بالفئــات

المعنيــة وبنــاء شــرا كة حقيقيــة معهــم وتوطيدهــا وتطويرهــا ،وهــذا نابــع مــن إيمــان المركــز ع ـلـى أهميــة العالقــة بينــه وبيــن
الفئــات المعنيــة وتحقيــق الرؤيــة والرســالة واألهــداف االســتراتيجية للمركــز .حيــث يقــوم المركــز باســتخدام مجموعــة مــن
القنــوات الرســمية وغيــر الرســمية ومنهــا اســتبيانات المركــز الســنوية واالجتماعــات الدور يــة مــع المعنييــن ورســائل تحديــد
المتطلبــات الدور يــة ،وذلــك لضمــان فهمــه لتوقعــات المعنييــن واالســتجابة إليهــم بطريقــة اســتراتيجية وشــاملة وذلــك
لغايــة المركــز ـفـي تحقيــق ســعادتهم.
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تم تحديد الفئات المعنية في المركز وجمع احتياجاتهم وتوقعاتهم من خالل عدة قنوات كما هو موضح أدناه:

التوقعات و االحتياجات

الفئات المعنية
الحكومة

-

توفير المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية لمختلف قطاعات خطة دبي 2021
تنفيذ البرامج االستراتيجية المناطة بالمركز والمحددة في خطة دبي 2021
دعم خطة دبي  2021من خالل انظمه المركز اإلحصائية الذكية :نظام قرار”

الموظفين

-

توفير برامج تدريبية تساعد على تنمية وتطوير مهارات وقدرات الموظف
تفعيل مبادرات تعزز اإلبداع واالبتكار لدى موظفي المركز
تفعيل مبادرات تعزز السعادة الوظيفية مما يساهم في بناء بيئة عمل ووالء وظيفي

المتعاملين

-

نشر أحدث التقارير والمؤشرات والبيانات اإلحصائية على التطبيق الذكي للمركز
توفير قنوات متنوعة للتواصل مع المتعاملين
اتباع أخالقيات العمل وفن التعامل مع المتعاملين أثناء تقديم الخدمات

الشركاء

-

مذكرات التفاهم الهادفة للتعاون بمختلف المجاالت
التعاون أو تنفيذ مسوح إحصائية للشركاء
تنفيذ دراسات استطالعية للشركاء
الربط االلكتروني لقواعد البيانات (مصادر البيانات)

الموردين

 التواصل مع الموردين من خالل عقد لقاءات دورية تقييم الموردين بنا ًء على التكلفة والجودة وباإلضافة الى التقييم البيئي واالجتماعي	ابــاغ المورديــن بطلبــات الشــراء بوقــت كاف حتــى يتســنى توفيــر المســتلزمات بالجــودةالمناســبة و ـفـي الوقــت المحــدد.

المجتمع
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-

توفير إحصائيات ذات عالقة بالهوية الوطنية للدولة
إعداد الموقع اإللكتروني للمركز ليتناسب مع احتياجات أصحاب الهمم
رعاية أنشطة مجتمعية تعزز الثقافة اإلحصائية لدى المجتمع
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متعاملين مركز دبي لإلحصاء:

نسبة سعادة المتعاملين

يحرص المركز إلى بناء عالقة وثيقة وطويلة األمد وتفاعلية مع
متعامليه بمختلف فئاتهم والتعرف المستمر والدائم على
احتياجاتهم ومتطلباتهم وتوقعاتهم وطموحاتهم وترجمتها
إلى برامج وخطط عمل تلبي تلك التوقعات وتساهم في
تحقيق مستويات عالية من السعادة عن الخدمات التي
يقدمها المركز وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال
خدمة المتعاملين.

2019

2018

2017

93
92.5
92
91.5
91
90.5
90
89.5
8
88.5

أسعد بيئة عمل:
من منطلق أسعد بيئة عمل يحرص المركز دائما ً على تحفيز وتقدير جهود الموظفين وتم ّيزهم وإنجازاتهم وإبداعاتهم،
بتطبيق أفضل الممارسات في مختلف مجاالت إدارة وتنمية الموارد البشرية .إيمانا ً من اإلدارة العليا بأن رأس المال

البشري هو العمود الفقري ألية مؤسسة وسر نجاحها وتم ُّيزها ومصدر إبداعها .وتتمثل األعمدة الرئيسية لتحقيق
سعادة الموظفين فيما يلي:
-

السعادة الوظيفية

-

تعزيز التوطين

-

صحة وسالمة الموظفين والمتعاملين
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السعادة الوظيفية:
حــرص المركــز منــذ انشــائه ع ـلـى تحقيــق الســعادة لموظفيــه وفــق خطتــه االســتراتيجية حيــث أطلــق المركــز العديــد مــن
مبــادرات الســعادة المبدعــة والمبتكــرة اتســمت بالتنــوع وفــق احتياجــات ومتطلبــات وفئــات الموظفيــن ع ـلـى مســتوى

المركــز مثــل مبــادرة بطاقــات الســعادة - ،حديقــة الســعادة  -مخيــم التســامح  -هــا باألحــد  -مديــر اليــوم وقــد حــرص المركــز
ع ـلـى اســتمرارية تطو يــر هــذه المبــادرات حســب الفئــات الوظيفيــة وتوقعــات الموظفيــن لرفــع مســتويات ســعادتهم

بشــكل عــام.

نفــذ المركــز العديــد مــن المبــادرات الداخليــة لتحقيــق مفهــوم الســعادة واإليجابيــة ـفـي بيئــة العمــل ،ومــن أهــم مبــادرات

الســعادة ـفـي ســنة : 2019

 اإلحصاء سعادة  -يوم السعادة العالميتهــدف المبــادرة إ ـلـى نشــر ثقافــة الســعادة بمنظــور إحصا ـئـي مــن خــال إشــراك أفــراد المجتمــع فيهــا ،حيــث شــملت المبــادرة
عــدد  6ألعــاب ترفيهيــة وتثقيفيــة ـفـي مجــال الســعادة واإلحصــاء وتســتهدف المبــادرة جميــع أفــراد مجتمــع إمــارة د ـبـي
وز ّوارهــا.
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مخيم التسامح:
تم إنشاء مخيم شتوي خاص بموظفي المركز لالستمتاع باألجواء الشتوية مع عائالتهم.

41

ابنائكم هم أبنائنا
تخصيص ساعتين يوميا ً للموظفين لمرافقة
أبنائهم إلى المدرسة خالل األسبوع األول من العام
الدراسي.

مدرستي سعادتي
تنظيم فعالية ألبناء موظفي المركز تتضمن عدة مسابقات ،إضافة إلى تكريم المتميزين منهم.

42

تقـــريـــر االستــــدامـــة 2019

هال باألحد
مبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة اإليجابية ،وتتمثل فلسفتها في محاكاة الثقافة اإليجابية المنتشرة في المجتمع وهي (هال
بالخميس) لمواجهة الثقافة السلبية السائدة (غدا ً دوام) ،من خالل تخصيص يوم األحد إلخطار الموظفين باألخبار
المفرحة كالترقيات ،المكافآت إضافة إلى تنظيم فعاليات متميزة (يوم األحد من كل شهر) بحضور سعادة المدير
التنفيذي والموظفين لمناقشة مواضيع تعزز الطاقة اإليجابية للموظفين.
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مدير اليوم
هي احدى مبادرات مجلس السعادة وااليجابية في المركز والتي تهدف الى تمكين وتطوير الموظف المتميز بإدارته وذلك
من خالل منحه الفرصة لممارسة منصب مدير اإلدارة التابع لها لمدة يوم واحد وبكافة صالحياته.

بطاقات السعادة
بطاقات بحجم بطاقات االئتمان أو البطاقة الشخصية
تحتوي مجموعة من البطاقات المنوعة بألوان مختلفة
وتتضمن جمال ً تحفيزية والمتعارف عليها باللغة العربية
الفصحى والعامية ويتم إرسالها ما بين الموظفين بكتابة
العمل الذي قام به واستحق عليه هذه البطاقة التحفيزية
مهما كان اإلنجاز بسيطاً ،كما تم توزيع البطاقات على
المشاركين في الندوات المقدمة من قبل مركز دبي لإلحصاء.
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تنظيم بطوالت لموظفي المركز
تنظيم بطوالت لموظفي المركز خالل شهر رمضان لكل من:
•

كرة القدم

•

كرة قدم الطاولة

•

كرة القدم اإللكترونية

•

الشطرنج

•

تنس الطاولة

نتائج سعادة الموظفين

97.26

97.63

97.93

2019

2018

2017

100
90
80
70
60
50
40
30
20
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تعزيز التوطين:
يحرص المركز دائما ً على جذب واستقطاب واختيار الموارد البشرية من الكفاءات المواطنة في كافة الوظائف الشاغرة
والمستحدثة بالمركز ،والعمل باستمرار على تطبيق آليات ومبادرات وبرامج متوازنة وذكية تدعم تطوير وتدريب
وتنمية الموارد البشرية المواطنة الحالية والمستقبلية بهدف صقل قدراتهم وا كسابهم المهارات والخبرات والمعارف
الالزمة التي تعمل على تحقق التوازن المطلوب بين متطلبات الوظيفة والموظف المواطن وفق أفضل الممارسات
المتميزة في هذا الشأن.
يحرص المركز دائما ً في إطار تطبيق سياسات وتوجهات حكومة دبي على جذب واستقطاب واختيار وتوظيف وترشيح
الموارد البشرية المواطنة الكفؤة في كافة المستويات والفئات الوظيفية بالمركز ،وذلك من منطلق إيمان القيادة العليا
الكامل بأن التخطيط الجيد للموارد البشرية المتاحة والمستقبلية ألية مؤسسة هو سر نجاحها وتم ُّيزها ،وذلك من
خالل تنفيذ وتطبيق بعض المبادرات مثل:
	دعم ورعاية الموظفين الراغبين في استكمال تحصيلهم العلمي وتوفير متطلبات وعوامل النجاح من خالل اعطائهماالجازات واالستراحات الدراسية الالزمة
	تبني وتطبيق مبادرة التنمية المستدامة للمواطنين بالمركز من خالل رسم خارطة التطوير الوظيفي وفق سياسةونظام المسار الوظيفي المتبعة للمركز
	جذب وترشيح مواطنين من خالل قواعد البيانات المتوفر أو التواصل مع قنوات ومصادر التوظيف المختلفة وذلكلشغل الوظائف المحددة عن طريق التعيين
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صحة وسالمة الموظفين والمتعاملين:
يولي المركز الصحة والسالمة والرفاهية المهنية أولوية كبيرة ،لذلك يتم أخذ التدابير الالزمة في كافة مواقع العمل وبيئة
العمل المكتبي والميداني إليجاد بيئة عمل صحية وآمنة لضمان سالمة الموظفين والمتعاملين وفقا ً ألعلى مستويات
الصحة والسالمة المهنية .فقد حصل مركز دبي لإلحصاء على شهادة األيزو المعنية بإدارة الصحة والسالمة المهنية
.45001:2018
قام المركز بتشكيل فرق إدارة البيئة والصحة والسالمة بقرار إداري رقم  55لسنة .2019
حيث يكلف الفريق التوجيهي بالمهام التالية:
	- 1اإلعالن الرسمي عن حاالت الطوارئ المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة واألزمات وتطبيق اإلجراءات الالزمة كل
بحسب اختصاصه.
	- 2التنسيق المباشر مع الشركاء االستراتيجيين والجهات الرسمية المعنية كشرطة دبي والدفاع المدني وفريق
األزمات والكوارث على مستوى اإلمارة وغيرها ،ومراجعة وتحديث آليات تنظيم العمل المشترك معهم ،وذلك من
خالل رئيس الفريق أو من ينوب عنه.
	- 3اإلشراف والتعامل مع الحاالت الطارئة ضمن خطة الطوارئ المعمول بها في المركز وبالتنسيق مع الجهات
والدوائر الرسمية وذلك للحد من انتشارها ولتقييم اآلثار الناجمة عن الكارثة.
	- 4قياس اآلثار الناجمة عن الظروف الطارئة أو الكوارث وإعداد خطة عمل بديلة مع تحديد اإلجراءات التصحيحية
والوقائية الالزمة لمعالجة جميع اآلثار الناجمة عنها سواء كانت مادية أو معنوية.
	- 5إعداد الخطط الخاصة بالطوارئ إلجراء المعالجات الجذرية وفقا ً ألسبابها باستخدام سلوك تحليل السبب الجذري
( )RCAبما يضمن استمرارية أعمال المركز وصحة وسالمة العاملين والمتعاملين والزوار.
	- 6إعداد ورفع تقارير دورية لفريق القيادة بالمركز عن سير معالجة الظروف أو األزمات واإلجراءات المتخذة واآلثار
السلبية المترتبة عن وقوعها.
 - 7اإلشراف ومتابعة األعمال وتوزيع األدوار على فريق إدارة البيئة والصحة والسالمة التنفيذي لمركز دبي لإلحصاء.
 - 8أية مهام أخرى ذات العالقة.
ويكلف الفريق التنفيذي بالمهام التالية:
	- 1تطبيق تعليمات فريق األزمات والكوارث الرسمي في إمارة دبي وتعليمات فريق الصحة والسالمة والبيئة التوجيهي
في المركز واتباع خطة اإلخالء الخاصة بالمركز.
	- 2التعامل الفوري مع الظروف والحاالت الطارئة واإلخالء والحوادث المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة وفقا ً لخطة
االستجابة لحاالت الطوارئ المعتمدة وتكييفها حسب الحاجة ووفقا ً لطبيعة وحجم الظروف أو األزمات.
	- 3اتخاذ كافة اإلجراءات المناسبة لعزل واحتواء منطقة الكارثة والتعامل مع حاالت اإلصابات وتقديم اإلسعافات
األولية أو السيطرة على الحرائق ضمن خطة الطوارئ المعمول بها في المركز.
	- 4متابعة الظروف الطارئة عن قرب لمتابعة مستوى تطورها واإلجراءات المتخذة لمعالجتها والسيطرة عليها
واحتوائها.
	- 5الحفاظ على سجالت الحوادث وتحديثها وحماية جميع األدلة التي تم جمعها خالل التحقيق بما يتفق مع نصوص
القانون.
	- 6اخطار فريق الصحة والسالمة والبيئة التوجيهي بالمركز عن سير معالجة الظروف الطارئة أو األزمات واإلجراءات
المتخذة واآلثار السلبية المترتبة عن وقوعها.
 - 7أية مهام أخرى ذات العالقة.
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يتمتع أعضاء الفريق بالمهارات والكفاءات والمؤهالت إلنجاز المهام الموكلة إليه من خالل توفير التدريب الالزم
والحصول على الشهادات المهنية المعتمدة .حيث قام المركز بتدرب  26%من اجمالي نسبة الموظفين بالمركز .كما
قام المركز بإعداد خطة تفصيلية تحدد اإلجراءات المطلوبة والتي تساعد فرق البيئة والصحة والسالمة في التخطيط
السليم التخاذ إجراءات وقائية وتصحيحية والتعامل مع كل مهمة خطوة بخطوة واألسس المناسبة لتحديد األولويات.
كما وقد تم اعتماد إجراء وسجل للحوادث بهدف التأكد من توفير الممكنات واألدوات الالزمة للتحقيق في الحوادث
التي تنجم عن عمليات المركز والتي قد تؤثر على البيئة أو صحة وسالمة العاملين أو المتعاملين أو الزوار .كما يتم
التحقيق في الحادث ورفع التقارير والتوصيات الالزمة للحؤول من حدوثها مجددا ً أو التقليل من أثرها سوا ًء على البيئة
أو الصحة والسالمة المهنية العامة للمعنيين ،وفي حال حدوث أي طارئ أو حادث قد يؤثر على الصحة والسالمة العامة،
يتم مراجعة فاعلية اإلجراءات المطبقة وتحسينها .وأيضا ً يتم تحديد وتقييم وضبط المخاطر التي قد تؤثر على المركز
بما في ذلك مخاطر الصحة والسالمة ويتم فيها تجميع المعلومات وتحليلها وتحديد اإلجراءات الوقائية الالزمة للحد
من هذه المخاطر بتطبيق معايير أيزو  .31000حيث لم تسجل أي حاالت أو إصابات عمل خاصة بمتعاملين مركز دبي
لإلحصاء في سنة  2019ولم تسجل أي حاالت عدم التزام باللوائح والقواعد الخاصة بالصحة والسالمة في السنة ذاتها.

كما من حرص قيادة المركز على الحفاظ على البيئة وصحة
وسالمة العاملين فقد قامت ادارة المركز بتوفير نظام النقل
الجماعي للعمل الميداني وتوفير سائقين مدربين لقيادة
مركبات المركز  ،والتأكد من توفير الصيانة الدورية لهذه
المركبات لدى الشركات المعتمدة لدى حكومة دبي باإلضافة
إلى تركيب نظام لتعقب المركبات(  (�Vehicle Tracking Sys
 )temللتأكد من االلتزام بتعاليم السالمة المرورية والسرعات
المصرحة وخط سير الرحالت لهذه المركبات أثناء العمل
الميداني وتخطيط خط سير المركبات وتغطيتها للمناطق
المشمولة ضمن خطة المسوح الميدانية المستهدفة لمنع
الهدر وعشوائية ادارة المسوح الميدانية.
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االستدامة اإلحصائية:
أهداف التنمية المستدامة:
كشف مركز دبي لإلحصاء إطالق منصة أهداف التنمية المستدامة وهي مجموعة أهداف اجتماعية واقتصادية وبيئية
اتفق المجتمع الدولي على تحقيقها بحلول  ،2030ويتألف إطار التنمية المستدامة من  17هدفا ً و 169غاية و241
مؤشر؛ أن إطار التنمية المستدامة يتناغم مع األجندة الوطنية لدولة االمارات  2021وخطة دبي االستراتيجية في نظرتهما
المتعددة األبعاد للتنمية ،وفي إيالئهما أهمية للعوامل االجتماعية واالقتصادية والبيئية.
ب
وانسجاما مع دوره الوظيفي في خدمة المجتمع ومتخذي القرار ،أطلق مركز د ي لإلحصاء
ودعما من مركز دبي لإلحصاء
ً
ً
منصة أهداف التنمية المستدامة والتي ترصد أهم مؤشرات التنمية المستدامة في إمارة دبي لألربع سنوات الماضية،
ليستند عليها متخذي القرار في متابعة التقدم الحاصل في مجاالت التنمية المستدامة في إمارة دبي وعلى مستوى دولة
اإلمارات العربية المتحدة.
كما تتيح المنصة للمستخدمين مقارنة إمارة دبي بمجموعة من الدول األفضل عالم ًيا وفق مقياس أهداف التنمية
ً
وفقا لتقرير مؤشرات وبيانات التنمية المستدامة
المستدامة وهي السويد ،الدنمارك ،فلندا ،ألمانيا ،فرنسا ،والنرويج،
لعام  .2018وتوفر المنصة للمستخدمين مؤشرات لقياس ومراقبة مستوى التقدم المحرز في كل بعد من أبعاد التنمية
المستدامة.
ً
ف
والجدير بالذكر بأنه ي الوقت الراهن تم تغطية تسعه وستون مؤش ًرا ضمن اربعه عشر هدفا من أهداف التنمية
المستدامة ،والتي تشمل مواضيع متعلقة باألبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية .حيث يتمحور البعد االقتصادي
حول مؤشرات تهدف لتعزيز النمو االقتصادي ،والعمالة المنتجة ،وتوفير العمل الالئق للجميع ،أما البعد االجتماعي
يركز في مؤشراته على مستويات المعيشة ،ومؤشرات لها عالقة بضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وتتسم
بالرفاهية ،ومؤشرات متعلقة بضمان التعليم الجيد للجميع وتعزيز فرص التعلّم ،ويتناول البعد االجتماعي كذلك
مؤشرات تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ،أما البعد البيئي فيشمل مؤشرات تتعلق بضمان
توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة كما يشمل على مؤشرات تهدف ضمان حصول
الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة ،باإلضافة إلى مؤشرات تهدف التخاذ إجراءات
عاجلة للتصدي والتخفيف من االنبعاثات التي تؤثر على المناخ ،والحد من أثرها واإلنذار المبكر بها.
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تطبيقات علم البيانات والذكاء االصطناعي:
قام مركز دبي لإلحصاء بتبني مبادرات عديدة متعلقة بعلم البيانات الستكشاف واستخراج المعلومات والمعرفة من
البيانات باستخدام التقنيات اإلحصائية الحديثة وذلك لعمليات التنقيب ودراسة الظواهر واستشراف المستقبل في
مجال اإلحصاء من خالل ربط قواعد البيانات ودراسة الظواهر السكانية واالجتماعية واالقتصادية واستشراف المستقبل.
حيث تم تشكيل فريق علم البيانات في المركز مختص بتحليل البيانات باستخدام التقنيات الحديثة لدعم وتحسين
كفاءة العمليات اإلحصائية ودعم صناع القرار .و ُيعنى الفريق أيضا ً بوضع خطط للتدريب ونقل المعرفة إلى موظفي
المركز .كما تم تنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بعلم البيانات لمؤسسة محمد بن راشد لإلسكان وأخرى متعلقة
بالتنمية الحضرية باإلضافة إلى مشروع اإلحصاء الجوي والذي يتم من خالله استغالل تطبيقات الذكاء االصطناعي في
عملية تحديد الوحدات السكانية وجمع بياناتها ما يوفر الوقت والعبء ويرفع جودة البيانات.
االستفادة من تقنيات إنترنت األشياء:
يقوم المركز بتوظيف تقنيات إنترنت األشياء لرفع كفاءة عمليات جمع البيانات من خالل توفير الجهد والوقت للنزول
الميداني وتدقيق البيانات .حيث يتم استخدام خاصية تحديد موقع المستخدم لعرض البيانات اإلحصائية على الخريطة
الجغرافية بحسب المواضيع كما يتم أيضا ً إدارة ومتابعة حركة السيارات التابعة للمركز .أضف على ذلك استحداث
النظام الجغرافي إلدارة المسوح الميدانية والذي عن طريقه يتم تتبع الباحثين في الميدان وتوفير خاصية االستدالل على
الموقع .كما قام المركز بتوظيف تقنيات طائرة بدون طيار لجمع البيانات اإلحصائية عوضا ً عن النزول الميداني من خالل
مشروع اإلحصاء الجوي وهو أحد المبادرات االستراتيجية المبتكرة في الخطة االستراتيجية للمركز  2021باستخدام
أحدث تقنيات التصوير الجوي والذكاء االصطناعي والتي تم توظيفها لخدمة العمل اإلحصائي وتمثل تحوال ً نوعيا ً في
العمل اإلحصائي.
الخريطة اإلحصائية الذكية:
أطلق مركز دبي لإلحصاء مبادرة الخريطة اإلحصائية الذكية والمبنية على التكامل بين المعلومات والبيانات اإلحصائية
ونظم المعلومات الجغرافية ،حيث يتم من خاللها عرض البيانات اإلحصائية بمختلف قطاعاتها الديموغرافية واالجتماعية
واالقتصادية على خريطة دبي .يأتي تطوير هذه المبادرة والتي كانت مخصصة إلدارة العمل الميداني ،حيث ساهمت في
رفع كفاءة وفاعلية العمل الميداني في المشاريع اإلحصائية ،مشيرا ً إلى أن مركز دبي لإلحصاء حقق خطوة متميزة على
صعيد تحسين وتقديم الدعم المعلوماتي اإلحصائي من خالل المنظومة الجغرافية اإلحصائية ،ودعم اتخاذ القرارات
وتخطيط المشاريع الجديدة في اإلمارة .
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إحصائي الجوي:
بدأ مركز دبي لإلحصاء تنفيذ طلعات جوية ضمن مشروع «اإلحصائي الجوي» بمنطقة الليسيلي باستخدام أحدث تقنيات

التصوير الجوي والذكاء االصطناعي والتي تم توظيفها لخدمة العمل اإلحصائي في مبادرة مبتكرة تمثل تحوال ً نوعيا ً في
العمل اإلحصائي .حيث سيتم من خالله تغطية الثروة الحيوانية والعزب والوحدات اإلحصائية الرئيسية صعبة الوصول
في المناطق الصحراوية .والتي تأتي ترجمة لتوجهات حكومة دبي لالبتكار في التقنيات الحديثة والذكاء االصطناعي لتعزيز

كفاءة الخدمات والعمليات الحكومية والوصول بها ألعلى المستويات.

مشروع مساق اإلحصاء:
استحدث مركز دبي لإلحصاء مساق احصائي لمبادئ واساسيات علم اإلحصاء بواقع عشر ساعات دراسية معتمدة،

لتقديم الدعم االحصائي واألكاديمي لطلبة أ كاديمية شرطة دبي في المراحل الدراسية المختلفة (طلبة البكالوريوس
والدراسات العليا).

البرنامج الدراسي

الفئة المستهدفة

عدد الطالب

المساق االحصائي

برنامج البكالوريوس
(القانون وعلوم الشرطة ،العلوم
األمنية والجنائية)

171
( 34مرشحة  135 +مرشح)

مادة استشراف الظواهر االجرامية

تغطية المحاضرات اإلحصائية

 4دارسين دكتواره
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لجنة التنسيق اإلحصائي:
هي لجنة تم تشكيلها من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس
التنفيذي إلمارة دبي وبمبادرة من المركز وتضم في عضويتها أهم  10دوائر ومؤسسات حكومية في دبي وبرئاسة المركز

وتجتمع بشكل دوري كل ثالث أشهر برئاسة المدير التنفيذي للمركز وفق دليل تنظيمي موثق ومعتمد تناقش أهم
المشاريع والمبادرات والمؤشرات االستراتيجية اإلحصائية المشتركة على مستوى اإلمارة وتطوير منظومة العمل

الحكومي المشترك في مجال العمل اإلحصائي وتلبية متطلبات خطة دبي  2021من المؤشرات والمبادرات وتضم في
عضويتها (بلدية دبي ،دائرة التنمية االقتصادية ،هيئة المعرفة والتنمية البشرية ،وجمارك دبي ،دائرة السياحة والتسويق

التجاري ،هيئة الطرق والمواصالت ،هيئة الصحة في دبي ،اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب).
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صناعة السعادة واالستدامة:
صناعة السعادة واالستدامة من خالل خلق مجتمع لديه معلومات شامله ودقيقة وفي توقيت مناسب لتمكنه من
معرفة واقعه وتخطيط للمستقبل

معادله صناعة السعادة واالستدامة
مجتمع لديه معلومات

مجتمع سعيد ومستدام

االستدامة االقتصادية:
يقوم مركز دبي لإلحصاء بدور محوري يؤثر على االستدامة االقتصادية في إمارة دبي ،حيث يقوم المركز بتقدير جميع
المؤشرات االقتصادية الكلية كالناتج المحلي اإلجمالي .إضافة الى ذلك يحسب المركز مجمل المؤشرات االقتصادية
وذلك من خالل تطبيق نظام الحسابات القومية وتحليل ميزان المدفوعات بما يخدم متطلبات الحسابات القومية.

وأيضا ً يقدر المركز رصيد االستثمار األجنبي وحساب مؤشرات مختلف القطاعات االقتصادية وذلك وفقا ً للمنهجيات
والمعايير الفنية المعتمدة دولياً .تماشيا ً مع مهام المركز ودوره االستراتيجي في النتائج االقتصادية يقوم المركز بمراجعة
وضمان النتائج االقتصادية بدورية محددة.

تماما عن
إن طبيعة ودور عمل المركز كجهة حكومية مركزية غير ربحية حساس نسبياً ،لذلك ال يكشف التقرير
ً

البيانات المالية ،ومع ذلكُ ،تعرض األرقام والنسب المحددة كأحد أجزاء هذا التقرير.

يقوم مركز دبي لإلحصاء بتوظيف مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وإعطائهم األولوية في الشواغر المتوفرة وذلك

لدعم المجتمع المحلي واالقتصاد الوطني .حيث تبلغ نسبة توطين اإلدارة العليا في المركز والمتمثلين بالمدير التنفيذي
ونائب المدير التنفيذي ومدراء اإلدارات إضافة الى مدراء األقسام  100%من مواطني الدولة.

ويطبق مركز دبي لإلحصاء جدول رواتب ً
وفقا لقانون حكومة دبي الخاص بالموارد البشرية رقم  2018 / 08وتعديالته،

بما يضمن أن تكون مستويات الرواتب ً
وفقا لمتطلبات الحد األدنى لألجور المحلية.
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أدائنا االقتصادي:
نجح المركز في تقديم أداء مالي متميز على مدى األعوام السابقة ،من خالل اإلرشاد بالنفقات وااللتزام بالموازنة الممنوحة

من الحكومة .حيث ان مركز دبي لإلحصاء جهة مركزية غير ربحية فيكمن األداء المركز المالي من خالل ارشاده بالنفقات.

نسبة الوفر المحقق من ترشيد النفقات
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أثرنا ودورنا االقتصادي:
يساهم المركز بشكل غير مباشر وبتأثير مرتفع على ضمان تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية في إمارة دبي وفي
دولة اإلمارات العربية المتحدة .حيث يؤثر المركز على شركاءه بشكل مباشر وذلك بحساب المؤشرات المتعلقة

باقتصاد إمارة دبي .يقوم المركز بمسح االستثمار األجنبي في إمارة دبي سنويا ً مما يسهم في بناء قاعدة بيانات حديثة
ودقيقة وشاملة ُتعين واضعي السياسات ومتخذي القرار في التعرف على وضع االستثمار االجنبي في امارة دبي والتنبؤ

السليم بتطوراتها المستقبلية .إضافة الى ذلك يقوم المركز بالمسح االقتصادي إلمارة دبي سنويا ً مما يساهم في إعداد
برامج وخطط التنمية وإعداد الحسابات القومية والمؤشرات االقتصادية واالجتماعية التي تبرز المستوى الحقيقي

للتطور والتقدم الذي وصلت إليه إمارة دبي .حيث يساهم المركز كمصدر بيانات  187مؤشر من ضمن مؤشرات خطة
دبي الرئيسية .2021
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المشتريات المستدامة:
يقوم المركز بتعزيز وتمكين المحركات الرئيسية للمشتريات المستدامة من خالل حصر وتفهم احتياجات وتوقعات
أصحاب العالقة ورفع التنافسية في مجال العمل الحكومي وترشيد النفقات عن طريق تطوير أنظمة ذكية داخلية
تساهم في تقليص الوقت والجهد والكلفة المالية.
كما يحرص المركز على تأمين سلسلة التوريد من خالل عقد شرا كات استراتيجية تضمن استمرارية توريد الخدمات

الحيوية وذلك ضمن شروط تعاقدية عادلة بين جميع األطراف والتي تحقق المنفعة المتبادلة ،معززا ً ذلك بتطبيق
سياسة المشتريات .ويحرص المركز على التعاقد مباشر ًة مع الموردين الرئيسين للخدمات والمواد حيث يعتمد على

الموردين المحليين بنسبة  100%وذلك من أجل تحسين أحوال مجتمعنا واقتصادنا.
نسبة الوفر المحقق من التعهيد الخارجي
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ويسعى المركز وبشكل مستمر إلى تحقيق أهداف وأولويات المشتريات المستدامة من خالل تطبيق ما ورد أعاله
وربطه بتحقيق االستدامة المؤسسية تمكين المركز من تحقيق رؤيته ورسالته وأهدافه والمهام المنوطة إليه.
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بصمتنا البيئية:
يلتزم مركز دبي لإلحصاء بإدارة بصمته البيئية وتخفيضها ،حيث يقوم المركز باالمتثال والمحافظة على الطاقة وإعادة
التدوير وإدارة النفايات وتعزيز الوعي بالحفاظ على البيئة ،تسعى إدارة المركز إلى عملية تعزيز تطبيق مفاهيم االستدامة
البيئية من خالل ضبط عمليات المركز التشغيلية وتحويلها إلى عمليات صديقة بالبيئة ،وفق متطلبات معايير المواصفة
القياسية الدولية أيزو . 14001:2015
تم إنشاء المركز بالتعاون مع أحد الشركات المتخصصة في تصميم البيئة الداخلية للمكاتب واستخدام مكونات عالية
الجودة والصديقة للبيئة لضمان توفير بيئة عمل مريحة ومناسبة ومتكاملة وصحية لموظفيه.

يقوم المركز بمراقبة استهالك الطاقة والبحث عن فرص تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والتحكم فيها .يتم الوفاء

بمتطلبات المركز فيما يتعلق بالكهرباء والمياه عن طريق ترتيبات إيجاريه من هيئة كهرباء ومياه دبي .ومع ذلك ،يتم
تخطيط وتنفيذ مجهودات تنموية مستمرة لضمان تقليل االستهالك والحفاظ عليه بهدف تقليل انبعاثات الكربون ،مع
األخذ بعين االعتبار أن مقر المركز يتم ايجاره من سلطة تيكوم لذلك ال يملك مصادر للمياه غير التي في المطابخ .بلغ

استهالك الطاقة اإلجمالي في هذا الصدد لالستهالك اإلجمالي للكهرباء لسنة  2017و  2018و 2019كاآلتي:
حجم الطاقة الكهربائية المستهلكة
3,000

2,600
2,400

56

2237.5

2119

2204

2019

2018
السنوات

2017

2,200

المستهلكة الطاقة بالكيلو واط

2,800

2,000

تقـــريـــر االستــــدامـــة 2019

الشهر (لسنة )2019

استهالك الطاقة (كيلو واط)
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يقوم المركز باالستمرار في تعزيز ثقافة إعادة التدوير في
المركز من خالل نشر الوعي والثقافة بين الموظفين
لتحقيق االهداف البيئية بالمركز وذلك من خالل التقليل
من استهالك الموارد البيئية وذلك بإدارة المخلفات التي
تنتج عنها ،واتباع منهجية ( )Rs 3والتي تهدف إلى تقليل
االستهالك ،وإعادة االستخدام ،وإعادة التدوير .حيث يعاد
تدوير مخلفات المركز وبأنواعها أوراق وبالستيك وعبوات
األحبار الفارغة ومخلفات عامة أخرى بالتعاون من شركة
مختصة بذلك .حيث بلغ حجم النفايات المعاد تدويرها على
حسب النوع كاآلتي

نسبة تدوير األحبار
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يلتزم المركز باالمتثال للتشريعات والقوانين المعمول بها بإمارة دبي ودولة االمارات العربية المتحدة فيما يخص الحفاظ
على البيئة .قام المركز أيضا ً بتوفير البنية التحتية الرقمية الحديثة وأتمته العمليات االحصائية وتقديمها الكترونيا ً على

الموقع الرسمي التفاعلي الخاص بالمركز ،كما وقام بتوفير أجهزة الكترونية حديثة وخوادم (سيرفرات) ذات مواصفات
عالمية صديقة بالبيئة وآمنة االستخدام مع وضع خطة طوارئ للتعامل مع الكوارث االلكترونية وحفظ البيانات.
ومن مبادرات حرص المركز على توفير بيئة داخلية مالئمة ،المحافظة على درجة التكييف المناسبة في جميع مرافق
المركز وتوفير المساحات الكافية لعمل الموظفين براحة تامة وهدوء واالبتعاد عن الضوضاء ،وتوفير كراسي طبية

للحفاظ على راحة الموظفين .وقام المركز أيضا ً بتغيير جميع اإلضاءة في المركز لتكون ( )LEDصديقة للبيئة.

حرصا ً من قيادة المركز على الحفاظ على البيئة وصحة وسالمة العاملين فقد قامت ادارة المركز بتوفير نظام النقل
الجماعي للعمل الميداني وتوفير سائقين مدربين لقيادة مركبات المركز ،والتأكد من توفير الصيانة.

الدورية لهذه المركبات لدى الشركات المعتمدة لدى حكومة دبي باإلضافة إلى تركيب نظام لتعقب المركبات (Vehicle
 )Tracking Systemللتأكد من االلتزام بتعاليم السالمة المرورية والسرعات المصرحة وخط سير الرحالت لهذه المركبات
أثناء العمل الميداني وتخطيط خط سير المركبات وتغطيتها للمناطق المشمولة ضمن إدارة المسوح الميدانية.

إضافة الى ذلك يقوم المركز بتقييم نسبة  100%من مورديه استنادا ً الى معيار بيئي ينص على االلتزام بالمواصفات
المتعلقة بمعايير االستدامة (جوانب البيئة والصحة والسالمة).
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االستدامة االجتماعية:
تؤمن اإلدارة العليا في مركز دبي لإلحصاء أن رأس المال البشري هو أ كبر األصول لدى المركز؛ لذا تولي اإلدارة الموارد
اهتماما بالغا ً بتدريب الموظفين وتنميتهم وترسيخ التميز واإلبداع باعتبارهما ممارسات من العمل اليومي.
البشرية
ً
ويمتلك المركز سياسات ومنهجيات متكاملة للموارد البشرية تغطي كافة سياسات اإلدارة وإجراءاتها بما في ذلك
التوظيف والتطوير والتدريب واالنتقاالت واألداء والتقييم واألجور واإلجازات والمكافآت والتظلمات والمقترحات وأوقات
العمل والحضور وغيرها .يتبع مركز دبي لإلحصاء قانون الموارد البشرية لحكومة دبي من حيث األجور واستحقاقات
الموظفين وحيث يتم التساوي بين اإلناث والذكور من حيث األجور والمستحقات .يتم منح إجازة الوضع للنساء في
المركز استدانا ً على قانون الموارد البشرية لحكومة دبي الذي نص على أن تمنح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة
وضع براتب إجمالي لـ 3أشهر ،ويمنح الموظف الذي يرزق بمولود حي داخل الدولة إجازة أبوة براتب إجمالي لـ 3أيام عمل
متصلة أو منفصلة خالل الشهر األول من والدة طفله.
يتم تقييم أداء  100%من موظفي المركز بشكل سنوي من خالل منظومة “المسار الذكي” إلدارة األداء بالتعاون مع
دبي الذكية ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي حيث يتم وفق نظام حكومة دبي ويتضمن دورة تقييم األداء الفردي
وضع االهداف الفردية  SMARTوتحديد الكفاءات وفى منتصف كل دورة أداء يقوم المسؤول بالتقييم النصف سنوي
للموظف وتزويده بالتغذية الراجعة وفى نهاية دورة األداء يتم اجراء التقييم النهائي للتعرف على مستويات االداء واالنجاز
ومدى تحقيقهم لألهداف االستراتيجية ووضع خطط التطوير والتحسين الالزمة.

نسبة الدوران الوظيفي
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قام المركز بتطبيق وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج المبدعة والمبتكرة التي تضمن التوازن بين الجنسين من
خالل حرصه على تقلد الموظفات المناصب القيادية واإلشرافية وكذلك افتتاح حضانة ألبناء الموظفات والموظفين
بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية خالل عام  2019بهدف تلبية احتياجات الموظفين لرعاية اطفالهم بشكل
مستمر اثناء وخالل ساعة الدوام الرسمي واستراحات الطعام بمواصفات راقية والمصلى والمساحات المكتبية التي
تراعي الخصوصية ونظام اجازات االمومة والوضع والرعاية الذي يهدف الى منحهم سلة متنوعة من االجازات لرعاية
ومتابعة اطفالهم مثل اجازة االمومة واجازة الوضع واجازة الرعاية ألصحاب الهمم واستراحة الرضاعة والدوام المرن
والتأمين الصحي  ،كما ويتم تنفيذ كافة السياسات واالنظمة التي تتعلق بالتمكين والتقدير والتحفيز والتعاقب
والتطور الوظيفي والتدريب والترقيات على أساس مبدأ المساواة والعدالة والشفافية وتميز األداء الوظيفي

اللجنة النسائية (دانات):
تشكيل اللجنة النسائية لموظفات المركز (دانات) كأحد المبادرات المتميزة التي تعني في إدارة شؤون الموظفات
بالمركز من خالل تنظيم الفعاليات واالنشطة النسائية وتعزيز العالقات االجتماعية واالسهام في رفع مستوى سعادة
الموظفات وتشجيعهم على العمل التطوعي وتعزيز مبادرات الهوية الوطنية بالمركز.
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أصحاب الهمم في مركز دبي لإلحصاء:
يحرص مركز دبي لإلحصاء على التم ّيز في جذب ورعاية الموارد البشرية من أصحاب الهمم من خالل استقطاب وتوظيف
الموارد البشرية المؤهلة من تلك الفئة في المجتمع في كافة الوظائف الشاغرة والمستحدثة الحالية والمستقبلية

بالمركز ،والعمل باستمرار على تطبيق آليات ومبادرات لرعايتها والحفاظ عليها وتوفير بيئة عمل مالئمة الحتياجاتها
ومتطلباتها ودعم تطويرها وتدريبها وتنميتها بشكل عادال ً ومساويا ً لباقي الموظفين وذلك وفق أفضل الممارسات
المتميزة في هذا الشأن ،لذا فإننا نؤكد على:
بذل كافة الجهود من خالل التخطيط الفعال لضمان االستقطاب واالختيار األمثل ألكثر المتقدمين من أصحابالهمم كفاءة ومالئمة للوظائف.
األولوية في التوظيف لمواطني الدولة من أصحاب الهمم وبخاصة في الوظائف اإلدارية والمكتبية المتوفرةكتوظيف دائم أو من خالل المشاركة كمتعاونين في استطالعات الرأي.
 إدارة عملية التخطيط والتوظيف لتلك الفئة بالمركز من خالل معايير وقواعد موحدة وواضحة. تحقيق العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين تلك الفئة وبقية الموظفين في المركز. -توجيه سياسة ونظام جذب ورعاية أصحاب الهمم لما يعزز توجهات حكومة دبي في هذا الشأن.

61

التجهيزات الداخلية
لمركز دبي لإلحصاء الخاص بأصحاب الهمم:
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المسؤولية المجتمعية في مركز دبي لإلحصاء:
عمل المركز منذ انشائه على رفع وتعزيز مستويات المسؤولية المجتمعية لدى موظفيه المواطنين ،حيث تم تشكيل
فريق تطوع بالمركز يعزز المسؤولية المجتمعية للموظفين من خالل إعداد ومتابعة الخطة السنوية التطوعية والتي
تتضمن تنفيذ والمشاركة في كافة الفعاليات التطوعية الداخلية والخارجية وتمثيل المركز في الفعاليات الخارجية ،إضافة
إلى تحفيز الموظفين للمشاركة في هذه الفعاليات بهدف رفع مستويات الوالء والتناغم الوظيفي  ،كذلك قام المركز

بتخصيص فئة ضمن الحفل السنوي لتكريم المتطوعين ماديا ً ومعنويا على مستوى المركز وفقا لساعاتهم التطوعية
السنوية.
حيث يقوم المركز وفق خطة سنوية بتنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات المجتمعية الهادفة كجزء من مسؤوليته
المجتمعية حيث قام بتشكيل فريق للتطوع من موظفي المركز وكلف الفريق بالمهام التالية:
•

وضع مقترحات سياسات وخطط العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية لموظفي المركز.

•

اإلشراف على تنفيذ خطة المسؤولية المجتمعية في المركز.

•

نشر الوعي وثقافة العمل التطوعي وتشجيع موظفي المركز على المشاركة في العمل التطوعي.

•

تنظيم مشاركة المركز وموظفيه بالعمل التطوعي لخدمة المجتمع.

•

التنسيق مع الجهات المختصة بتنظيم العمل التطوعي.

•

إدارة مشاركة موظفي المركز في العمل التطوعي وتسهيل مشاركاتهم وتوثيقها وتقديم الدعم الكامل لهم.

•	احتساب مؤشرات األداء المؤسسية المرتبطة بالعمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية والساعات التطوعية
للموظفين.
خصص المركز جائزة سنوية للموظفين المتطوعين لخدمة المجتمع داخل وخارج الدولة وينفذ العديد من األنشطة
مثل الحفاظ على البيئة ودعم القضايا المجتمعية والخيرية واإلنسانية واالقتصادية ورش التوعية للترشيد في الطاقة
واألحبار واألوراق والتفاعل مع اليوم العالمي للطاقة والتوعية اإلحصائية لطلبة المدارس بأهمية اإلحصاء ونشر الثقافة
اإلحصائية والحفاظ على الهوية الوطنية واللغة العربية ودعم األيتام وحمالت التبرع بالدعم وحمالت النظافة مثل
حملة نظفوا العالم السنوية والمشاركة في ساعة األرض وكذلك يوم بال مركبات بالتعاون مع بلدية دبي ويوم المواصالت

العامة بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصالت وتوفير خدمة النقل الجماعي لموظفي المركز للحفاظ على البيئة.
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مؤشر األداء

2019
المستهدف

المحقق

عدد المبادرات المجتمعية

27

27

نسبة سعادة المجتمع

87

86.15

1400

1420

عدد مبادرات الهوية الوطنية

12

12

عدد مبادرات دعم اللغة العربية

7

7

نسبة الوعي اإلحصائي لدى المجتمع

87

85.35

عدد الساعات التطوعية لموظفي مركز دبي لإلحصاء
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م

الفعالية

عدد الموظفين
المتطوعين

1

احتفاالت راس السنة

4

2

األلعاب األولمبية ألصحاب الهمم

3

3

أ كسبو بكين

1

4

مبادرة مدرسة الحياة

2

5

يوم السعادة العالمي

8

6

كأس دبي العالمي للخيول

4

7

كأس آسيا

2

8

القمة لعالمية للحكومات

4

9

معرض فلورنسا الخيري

1

10

مبادرة الغاف

2

11

مبادرة اللهجة اإلماراتية

1

12

طواف اإلمارات

2

13

أيام الشارقة التراثية

2

14

حملة نظفوا العالم

10

15

حملة رمضان أمان

8

16

مبادرة عطائكم سعادة

2

17

مبادرة يا محلى دارنا

1

18

انتخابات المجلس الوطني االتحادي

4

19

مبادرة اسعاد األطفال

1

20

مبادرة شتائكم دافئ

1

21

مبادرة نثور الحجاج

2

22

االحتفال باليوم الوطني السعودي

1

23

مسيرة من أجل التعلم

7
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تدريب وتطوير الموارد البشرية:
يحرص المركز دائما ً على توفير بيئة عمل تطويرية من خالل إيجاد إطار عمل يوفر فرص تدريب وتطوير شاملة
لجميع موظفي المركز والحرص على تطوير الموظفين في جميع النواحي التخصصية والسلوكية والمؤسسية ،والعمل
باستمرار على تطبيق آليات ومبادرات وبرامج متوازنة وذكية ودعم برامج التدريب والتطوير وقياس العائد منه وفق
أفضل الممارسات المتميزة في هذا الشأن.

يسعى مركز دبي لإلحصاء للعمل بشكل مستمر في تطوير العنصر البشري بهدف تحقيق بيئة عمل متميزة الستقطاب
وإدارة وتنمية الموارد البشرية والتميز في تطبيق مفاهيم التدريب والتطوير للكوادر المواطنة .تهدف الخطة التدريبية إلى
توفير فرص تدريب وتطوير مناسبة لكافة الموظفين من خالل تنمية قدراتهم وكفاءاتهم عن طريق تزويدهم بالمعارف

والمهارات واالتجاهات العلمية لموا كبة احتياجات العمل والخطة االستراتيجية حسب المستجدات في متطلبات العمل.

كما ترتبط خطط التعاقب الوظيفي ارتباطا ً وثيقا ً بنظام التدريب وذلك من خالل تصميم وتوفير البرامج واالحتياجات
التدريبية الالزمة للموظف المرشح للتعاقب الذي يتضمن مجموعة متنوعة من المهارات والمعارف والسلوكيات التي
تؤهله لشغل الوظيفة أو المنصب المطلوب .ومن هنا تأتي أهمية التدريب لتأهيل وتجهيز صف ثان من الموظفين
لتولي كافة المناصب الهامة والحساسة بالمركز وبالقدر الذي تحدده مهاراتهم وقدراتهم الوظيفية وبما يتوافق مع نظام
إدارة المسار ويخدم عمليات التحسين واالرتقاء باألداء المؤسسي.
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عمليات المركز:
تهدف إدارة العمليات والخدمات المؤسسية إلى تمكين المركز من تأدية عمله بكفاءة وفاعلية وتقديم خدماته بشكل
يلبي متطلبات المتعاملين .لذلك قام المركز بتحديد وتصنيف وتطوير العمليات الرئيسية والفرعية التي يقوم بها
لتحقيق رؤية ورسالة المركز وأهدافه والمواءمة مع أنظمة الجودة ومعايير التميز وأفضل الممارسات العالمية.
حيث يتمكن الموظفين من خالل البوابة اإللكترونية التعرف على عمل الوحدات التنظيمية والمسارات التدفقية
فعالة وشمولية مما يضمن
وجميع بيانات العمليات والخدمات والوثائق المرجعية ومؤشرات األداء لتنفيذها بصورة ّ
استمرارية األعمال والتحسين والتطوير المستمر.

69

تقدير وتحفيز التميز الوظيفي:
يحرص المركز دائما ً على تحفيز وتقدير جهود الموظفين وتم ّيزهم وإنجازاتهم وإبداعاتهم ألنهم أساس التميز واإلبداع
المؤسسي وتحقيق استراتيجية المركز في إسعاد الموظفين .يقوم المركز بتحفيز ودعم الموظفين والمشاركين
المتعاونين في العمل االحصائي ماديا ً ومعنويا ً ورفع مستوى أدائهم ووالئهم وانتمائهم للمركز وتعزيز دورهم في خدمة

المركز ،وتشجيعهم على المزيد من العطاء واإلبداع ،وابتكار األساليب النوعية في العمل وذلك عن طريق تكريمهم
واإلشادة بهم سواء كانوا أفراد أو أعضاء في فرق عمل.

كما تقدر جهود وإنجازات الموظفين وفرق العمل والمشاريع المتميزة والمشاركين المتعاونين في العمل اإلحصائي

بالمركز وبطريقة تمك ِّن من تقدير أ كبر عدد من المستحقين ،وذلك ضمن أسس ومعايير تضمن استحقاق الموظف/
المشارك المتعاون الذي يتم تقديره ،على أن يتم ذلك في إطار ممنهج ويشمل جميع الموظفين بمختلف فئاتهم
الوظيفية وبمعايير واضحة ومحدده تراجع دوريا ً وقد أبدت اإلدارة العليا اهتمامها البالغ ودعمها الكامل لما يحقق من

عدالة وشفافية في عملية تحفيز وتكريم الموظفين والمشاركين المتعاونين في العمل االحصائي.

نسبة الموظفين الذين تمت ترقيتهم سنويا ً
من اجمالي عدد الموظفين
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اإلبداع االبتكار في مركز دبي لإلحصاء:
يعتبر اإلبداع واالبتكار أولوية لتطوير أداء العمل المؤسسي وأساس بناء االستراتيجيات وخطط العمل ،لذا تم تكثيف
جهود الحكومة في هذه المجاالت خالل األعوام األخيرة من خالل تحديد وحدة تنظيمية تخصصية إلدارة اإلبداع واالبتكار
وتأهيل القيادة على استشراف المستقبل ،الحرص على االبتكار والريادة ،وتهيئة البيئة المحفزة على اإلبداع واالبتكار
باإلدارة المثلى للموارد المتاحة وباكتشاف المواهب وبناء قدرات الموارد البشرية في هذه المجاالت ،إضافة إلى ذلك،
قامت الحكومة بتحديد اإلطار العام ألساسياتها ،مفاهيمها ومراحلها على المستويين االتحادي والمحلي بهدف تأهيل
الجهات على موا كبة ما يدور حولها في العالم من متغيرات ولتكون سباقة في تطبيق آخر التطورات والمستجدات في
شتى المجاالت ،وذلك بتوليد األفكار وتقديم الحلول المبتكرة وتقييمها ألخذ المخاطرة المدروسة وتنفيذ المجدي

منها ،لذا قام المركز بوضع دليل متكامل إلدارة اإلبداع واالبتكار وفقا ً ألفضل الممارسات العالمية حيث يتضمن الدليل
كافة المحاور واألدوات والمفاهيم إلدارة االبتكار المؤسسي ويعتبر بمثابة مرجعية موحدة لكافة اإلدارات والموظفين
في المركز.
يتبنى مركز دبي لإلحصاء بوابة االقتراحات االلكترونية الموحدة لحكومة دبي الخاصة باقتراحات المتعاملين والموظفين،
بهدف تحسين الخدمات الحكومية ولتسهيل عملية رصد االقتراحات وفق آليات تتيح تسجيلها بسهولة ،لتمكين المركز
من دراستها وتصنيفها وتقييمها وقياس أثرها.
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متوسط عدد األفكار  /االقتراحات لكل موظف
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نسبة االقتراحات المجدية المطبقة
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يكرم مركز دبي لإلحصاء سنويا ً الموظف المقدم ألكثر عدد من االقتراحات المجدية والموظف المقدم ألكثر عدد من
االقتراحات ،إضافة الى ذلك يقوم المركز بتحفيز الموظفين المقترحين بتكريمهم ماديا ً على حسب عدد االقتراحات
المجدية وذلك تبعا ً للمنهجية المتبعة في المركز .حيث يستخدم موظفي المركز برنامج االقتراحات الموحد لدى حكومة
دبي ،لتجميع األفكار اإلبداعية والحلول األكثر فاعلية من حيث التكلفة في المركز.

نسبة تكريم الموظفين أصحاب االقتراحات المتميزة
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فهرس محتويات المبادرة العالمية إلعداد التقارير GRI
معيار المبادرة العالمية
إلعداد التقارير

الصفحة

اإلفصاحات

الوصف

102-1

اسم المركز

18

102-2

العالمات التجارية والمنتجات والخدمات

18

102-3

موقع المركز

18

102-4

مواقع عمل المركز

18

102-5

طبيعة الملكية والشكل القانوني

20-26

102-6

األسواق التي تخدمها المركز

18

102-7

حجم المركز

18

102-8

معلومات عن الموظفين والعمال اآلخرين

59-74

102-9

سلسلة التوريد

55

102-10

تغييرات كبيرة في المركز وسلسلة التوريد

ال يوجد

102-11

المبدأ والنهج التحوط

26

102-12

المبادرات الخارجية

ال يوجد

102-13

العضوية في الجمعيات

ال يوجد

102-14

كلمة المدير التنفيذي للمركز

رسالة المدير التنفيذي

102-16

القيم ،والمبادئ والمعايير ،وقواعد السلوك

32-37

102-18

هيكل حوكمة المركز

32-37

102-40

قائمة مجموعات المعنيين

37-38

102-41

اتفاقيات المفاوضات الجماعية

ال تنطبق

102-42

تحديد واختيار المعنيين

37-38

102-43

نهج اشراك المعنيين

37-38

102-44

الموضوعات واالهتمامات الرئيسية

17

102-46

تحديد محتوى التقرير وحدود جوانبه ذات األهمية

17

102-47

الئحة الجوانب ذات األهمية

17

102-48

شرح تكرار أو إعادة صياغة المعلومات

17

102-49

التغييرات في اعداد التقرير

17

102-50

الفترة المشمولة بالتقرير

17

102-51

تاريخ أحدث تقرير

17

102-52

دورة اعداد التقرير

17

 GRI 101المؤسسة
االفصاحات العامة

GRI 102:
االفصاحات العامة
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 GRI 101:المؤسسة
االفصاحات العامة

GRI 102:
االفصاحات العامة

102-53

جهة االتصال في حالة االستفسار عن التقرير أو محتوياته

17

102-54

اإلفصاحات حول تقديم التقارير وفق معايير المبادرة العالمية
إلعداد التقارير

17

102-55

فهرس محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير

17

102-56

سياسة الضمان الخارجية

ال يوجد

الجوانب ذات األهمية
االقتصادية
األداء االقتصادي
نهج اإلدارةGRI 103:
األداء االقتصاديGRI 201:

103-1

شرح للجانب ذات األهمية وحدوده

53-55

103-2

نهج اإلدارة ومكوناته

53-55

103-3

تقييم لنهج اإلدارة

53-55

201-1

القيمة االقتصادية المباشرة الناتجة والموزعة

53-55

التواجد في السوق
نهج اإلدارةGRI 103:
GRI 202:
التواجد في السوق

103-1

شرح للجانب ذات األهمية وحدوده

53-55

103-2

نهج اإلدارة ومكوناته

53-55

103-3

تقييم لنهج اإلدارة

53-55

G4-EC6

نسبة اإلدارة العليا المعنية من المجتمع المحلي في مواقع
تشغيلية هامة (التوطين)

53-55

ممارسات الشراء
نهج اإلدارةGRI 103:
GRI 204:
ممارسات الشراء

103-1

شرح للجانب ذات األهمية وحدوده

53-55

103-2

نهج اإلدارة ومكوناته

53-55

103-3

تقييم لنهج اإلدارة

53-55

204-1

نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين

53-55

مكافحة الفساد
نهج اإلدارةGRI 103:

 GRI 2015:مكافحة
الفساد
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103-1

شرح للجانب ذات األهمية وحدوده

32-37

103-2

نهج اإلدارة ومكوناته

32-37

103-3

تقييم لنهج اإلدارة

32-37

205-3

حاالت فساد تم تأكيدها واإلجراءات المتخذة بصددها

لم تسجل لدينا أي
وقائع خالل الفترة
المشمولة بالتقرير
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بيئي
الطاقة
نهج اإلدارةGRI 103:

الطاقةGRI 302:

103-1

شرح للجانب ذات األهمية وحدوده

56-58

103-2

نهج اإلدارة ومكوناته

56-58

103-3

تقييم لنهج اإلدارة

56-58

302-1

استهالك الطاقة داخل المركز

56-58

302-4

خفض من استهالك الطاقة

56-58

المياه
نهج اإلدارةGRI 103:

المياهGRI 303:

103-1

شرح للجانب ذات األهمية وحدوده

56-58

103-2

نهج اإلدارة ومكوناته

56-58

103-3

تقييم لنهج اإلدارة

56-58

303-1

مجموع حسب المياه حسب المصدر

ال يوجد

303-2

مصادر المياه المتأثرة بشكل أساسي بعملية سحب المياه

ال يوجد

303-3

حجم المياه المعاد تدويرها واستخدامها

ال يوجد

االمتثال البيئي
 GRI 103نهج اإلدارة

 GRI 307االمتثال البيئي

1-103

شرح للجانب ذات األهمية وحدوده

56-58

2-103

نهج اإلدارة ومكوناته

56-58

3-103

تقييم لنهج اإلدارة

56-58

G4-EN29

القيمة النقدية للغرامات الكبيرة وعدد من العقوبات غير النقدية
لعدم االمتثال للقوانين واللوائح البيئية

ال يوجد

التقييم البيئي للمورد
 GRI 103نهج اإلدارة
 GRI 308التقييم البيئي
للموارد

1-103

شرح للجانب ذات األهمية وحدوده

56-58

2-103

نهج اإلدارة ومكوناته

56-58

3-103

تقييم لنهج اإلدارة

56-58

2-308

االثار البيئية السلبية الفعلية والمحتملة في سلسلة التوريد
واإلجراءات المتخذة

56-58

اجتماعي
التوظيف
 GRI 103نهج اإلدارة

 GRI 401التوظيف

1-103

شرح للجانب ذات األهمية وحدوده

59-74

2-103

نهج اإلدارة ومكوناته

59-74

3-103

تقييم لنهج اإلدارة

59-74

1-401

الموظفين المعينين حديثا ودوران الموظفين

59-74

2-401

المستحقات الممنوحة للموظفين بدوام كامل وغير ممنوحة
للموظفين دوام جزئي او مؤقت

59-74

3-401

إجازة رعاية الطفل

59-74

EU15

نسبة الموظفين المشرفين على التقاعد خالل الخمس او العشر
سنوات المقبلة مقسمة على أساس فئة الوظيفة والمنطقة

59-74

77

عالقة العمالة /اإلدارة
 GRI 103نهج اإلدارة
 GRI 402اإلدارة
بالموظفين

1-103

شرح للجانب ذات األهمية وحدوده

59-74

2-103

نهج اإلدارة ومكوناته

59-74

3-103

تقييم لنهج اإلدارة

59-74

2-401

الحد األدنى لمدة االخطار بشان التغييرات التشغيلية

40-45

الصحة والسالمة المهنية
 GRI 103نهج اإلدارة
 GRI 402عالقات اإلدارة
بالموظفين

1-103

شرح للجانب ذات األهمية وحدوده

47-48

2-103

نهج اإلدارة ومكوناته

47-48

3-103

تقييم لنهج اإلدارة

47-48

2-401

الحد األدنى لمدة االخطار بشان التغييرات التشغيلية

47-48

الصحة والسالمة المهنية
 GRI 103نهج اإلدارة

 GRI 403الصحة والسالمة
المهنية

1-103

شرح للجانب ذات األهمية وحدوده

47-48

2-103

نهج اإلدارة ومكوناته

47-48

3-103

تقييم لنهج اإلدارة

47-48

1-403

نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

47-48

2-403

تحديد األخطار وتقييم المخاطر والتحقيق في الحوادث

47-48

التدريب والتعليم
 GRI 103نهج اإلدارة

 GRI 404التدريب
والتعليم

1-103

شرح للجانب ذات األهمية وحدوده

59-74

2-103

نهج اإلدارة ومكوناته

59-74

3-103

تقييم لنهج اإلدارة

59-74

1-404

متوسط ساعات التدريب في السنة لكل موظف

59-74

2-404

برامج تحسين مهارات الموظفين وبرامج المساعدة على
االنتقال

59-74

التنوع وتكافؤ الفرص
 GRI 103نهج اإلدارة
 GRI 405التنوع وتكافؤ
الفرص

1-103

شرح للجانب ذات األهمية وحدوده

59-74

2-103

نهج اإلدارة ومكوناته

59-74

3-103

تقييم لنهج اإلدارة

59-74

2-405

نسبة الراتب األساسي واألجور للنساء بالمقارنة مع الرجال

59-74

المجتمعات المحلية
 GRI 103نهج اإلدارة
 GRI 413المجتمعات
المحلية

78

1-103

شرح للجانب ذات األهمية وحدوده

59-74

2-103

نهج اإلدارة ومكوناته

59-74

3-103

تقييم لنهج اإلدارة

59-74

1-413

العمليات المنجزة مع اشراك المجتمع المحلي وتقييم األثر
وبرامج التطوير

64-67
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صحة وسالمة المتعامل
1-103

شرح للجانب ذات األهمية وحدوده

47-48

2-103

نهج اإلدارة ومكوناته

47-48

3-103

تقييم لنهج اإلدارة

47-48

 GRI 416صحة وسالمة
المتعامل

2-416

حوادث عدم االمتثال المتعلقة بآثار المنتجات والخدمات على
الصحة والسالمة

47-48

 GRI G4افصاحات
القطاعات المؤسسات
الكهربائية

EU25

عدد حاالت اإلصابة او الوفاة للجمهور الناتجة عن اعمال
المؤسسة بما في ذلك االحكام القانونية والتسويات وقضايا
التسبب في االمراض غير المفصول فيها

47-48

 GRI 103نهج اإلدارة

االمتثال االجتماعي واالقتصادي
 GRI 103نهج اإلدارة
 GRI 419االمتثال
االجتماعي االقتصادي

1-103

شرح للجانب ذات األهمية وحدوده

59-74

2-103

نهج اإلدارة ومكوناته

59-74

3-103

تقييم لنهج اإلدارة

59-74

1-419

مخالفة اللوائح والقوانين في المجال االجتماعي واالقتصادي

ال يوجد

سعادة المتعاملين
 GRI 103نهج لإلدارة
 GRIافصاحات غير

1-103

شرح للجانب ذات األهمية وحدوده

39

2-103

نهج اإلدارة ومكوناته

39

3-103

تقييم لنهج اإلدارة

39

-

نتائج استبيان قياس رضا المتعاملين

39

79

80

تقـــريـــر االستــــدامـــة 2019

8133

82

11
تقـــريـــر االستــــدامـــة
2019

