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“ان العمل الجماعي مطلوب لتحقيق طموحات شعوب 
المنطقة وتوفير الرخاء واالستقرار لها، لتتفرغ للبناء والتنمية 

االقتصادية واالجتماعية”
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وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي
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الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 
 ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي إلمارة دبي
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انطالقاً من رؤيتنا )إحصاء داعم لصناعة السعادة والتنمية المستدامة( قام المركز بإصدار تقرير االستدامة لعام 2017 في 
مختلف مجاالت االستدامة االقتصادية والبيئية واالجتماعية. ولتأكيد التزامه على ترسيخ نهج ومبادئ االستدامة والمسؤولية 
المجتمعية، آخذين بعين االعتبار عند وضع أهدافنا االستراتيجية ضمان مواءمة جميع مبادرات وبرامج وسياسات وعمليات 

المركز لهذه المبادئ وتحقيق أفضل النتائج والحد من اآلثار السلبية المحتملة بيئًيا واقتصاديًا واجتماعًيا. 

كما يسهم المركز بدور رئيسي وفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 )17 هدف( على مستوى دولة االمارات 
تلك  بتحقيق  الدولة  التزام  مدى  تظهر  إحصائية  ومؤشرات  وبيانات  معلومات  من  يوفره  ما  خالل  من  المتحدة،  العربية 
األهداف والمساهمة في تبوئها اعلى المراتب العالمية في هذا المجال، حيث تشكل البيانات الدقيقة والمحدثة احدى أهم 

األدوات المستقبلية الداعمة والممكنة لجهود الدولة الرامية لتطوير وتحقيق منظومة أهداف التنمية المستدامة. 

ففي مجال االستدامة االقتصادية يسهم المركز بدور رئيسي ومحوري من خالل ما يقدمه من بيانات ومعلومات ومؤشرات 
محدثة وفقاً ألفضل المعايير اإلحصائية الدولية لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات الحكومية مثل: الناتج المحلي 

اإلجمالي، ومعدل النمو االقتصادي، واالستثمار األجنبي.

اما في مجال االستدامة االجتماعية فيلعب المركز دور حيوي من خالل تقديم بيانات ومؤشرات إحصائية لمتخذي القرار 
تساهم في تنمية وتطوير المجتمع مثل معدل التضخم، معدل البطالة وغيره من المؤشرات. باإلضافة الى حرصه على بناء 
وترسيخ بيئة عمل سعيدة ومستدامة لموظفي المركز وتطبيق مبدأ الذكاء االجتماعي في التعامل والتواصل مع الموظفين 

وتعزيز مبدأ العدالة والمساواة في كافة سياساته وقراراته وتنمية وتطوير موارده البشرية بشكل مستدام.

بالتحول اإللكتروني والذكي في إدارة العمل  أما في مجال االستدامة البيئية فقد اتخذ المركز منذ تأسيسه قرار استراتيجياً 
المؤسسي بكافة جوانبه اإلحصائية واإلدارية، فقد طبق العديد من المبادرات الرائدة في هذا المجال مثل التحول اإللكتروني 
السنوي  اإلحصائي  الكتاب  عن طباعة  نهائياً  والتوقف  الورقية  االستمارات  من  بدالً  الميدانية  اإلحصائية  البيانات  في جمع 
واالستعاضة عنه بالمكتبة اإلحصائية اإللكترونية. كما حرص المركز على ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة والموارد، بحصوله 
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لالستفسارات المباشرة والتعليقات والردود،
يرجى التواصل معنا من خالل:

البريد اإللكتروني

info@dsc.gov.ae

هاتف

DSC800

الموقع اإللكتروني

www.dsc.gov.ae

يـــر االســـتدامة لمركـــز دـبــي لإلحصـــاء، ننشـــر مـــن خاللـــه بيانـــات األداء الخاصـــة بالمركـــز وغيرهـــا  هـــذا اإلصـــدار االول مـــن تقر
مـــن المعلومـــات وذلـــك مـــن األول مـــن ينايـــر 2017 الـــى الحـــادي والثالثيـــن مـــن ديســـمبر 2017، مـــع توفيـــر مقارنـــات مـــن 
يـــة محـــددة وهـــي كل ســـنة. كمـــا يلقـــي  يـــر االســـتدامة بدور الســـنوات الماضيـــة قـــدر اإلمـــكان. يقـــوم المركـــز بإصـــدار تقر
يـــر الضـــوء علـــى التأثيـــرات االجتماعيـــة واالقتصاديـــة والبيئيـــة التـــي لهـــا الصلـــة بأعمـــال المركـــز ويفصـــح طواعيـــة عـــن  التقر
بيانـــات ومعلومـــات أساســـية حيـــث إننـــا نحتـــرم وندعـــم مبـــدأ شـــفافية المؤسســـة والتواصـــل المفتـــوح كجـــزء مـــن قيمنـــا 
المؤسســـية. وتغطـــى كافـــة التفاصيـــل فـــي هـــذا التقريـــر لمركـــز دبـــي لإلحصـــاء الـــذي يقـــع فـــي دبي-اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 

حيـــث ال يمتلـــك أي عمليـــات خـــارج دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة.

يـــر  يـــف محتويـــات هـــذا التقر يـــر العالميـــة( اإلصـــدار GIR G4 )لتعر طبـــق المركـــز المبـــادئ التوجيهيـــة لمبـــادرة التقار
يـــر  ــار “ اإلفصـــاح األساســـي “ حيـــث يحتـــوي عـلــى العناصـــر األساســـية للتقر والمعلومـــات الـــواردة فيـــه، مســـتخدمين خيـ
الخـــاص باالســـتدامة ويوفـــر الخلفيـــة التـــي تبـــرز المركـــز بالنســـبة ألثـــره االقتصـــادي والبيئـــي واالجتماعـــي وأدائـــه فـــي مجـــال 
يـــر  يـــر. وقـــد حاولنـــا أن ننجـــز هـــذا التقر يـــر العالميـــة جـــزًءا ال يتجـــزأ مـــن هـــذا التقر الحوكمـــة.  وُيعـــد فهـــرس مبـــادرة التقار
بأفضـــل المســـتويات الممكنـــة مـــن حيـــث الشـــمولية والدقـــة وضمـــان الجـــودة والتوحيـــد القياســـي واإلفصـــاح الشـــفاف.  
ـــا، إال وفـــق  ونظـــًرا لكونهـــا دائـــرة حكوميـــة حساســـة، ال ينشـــر مركـــز دبـــي لإلحصـــاء بعـــض البيانـــات والمعلومـــات الهامـــة علًن

القانـــون.  

عن التقرير:
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أنشـــئ مركـــز دـبــي لإلحصـــاء ـفــي عـــام 2006 ليكـــون المصـــدر الرســـمي لإلحصـــاء عـلــى مســـتوى إمـــارة دـبــي لجمـــع وتبويـــب 
يـــر اإلحصائيـــة، وتنظيـــم العمـــل اإلحصاـئــي  البيانـــات والمعلومـــات اإلحصائيـــة، وتحليلهـــا وإعـــداد ونشـــر المؤشـــرات والتقار

والدراســـات االســـتطالعية.

ومـــن أهـــم أهـــداف تأســـيس المركـــز المســـاهمة ـفــي دفـــع عجلـــة التنميـــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة ـفــي اإلمـــارة وتوفيـــر 
المتطلبـــات اإلحصائيـــة لخطـــة دبـــي االســـتراتيجية باإلضافـــة إلـــى بنـــاء منظومـــة إحصائيـــة ذكيـــة متطـــورة وفعالـــة فـــي اإلمـــارة 
تســـاهم فـــي تقديـــم الدعـــم اإلحصائـــي لمتخـــذي القـــرار وراســـمي السياســـات التنمويـــة، وعمليـــات التخطيـــط، وقيـــاس األداء 

االســـتراتيجي. 

يلتـــزم ويحـــرص مركـــز دـبــي لإلحصـــاء بإتاحـــة ثـــروة متجـــددة مـــن المعلومـــات االحصائيـــة الديموغرافيـــة واالجتماعيـــة 
واالقتصاديـــة بأعلـــى مســـتويات الشـــفافية والمصداقيـــة لجميـــع المتعامليـــن )حكومـــة، قطـــاع أعمـــال، أفـــراد( عـــن طريـــق 
ــدد  ــد حـ ــذا فقـ ــاً، لـ ــز دائمـ ــة المركـ ــة هـــي غايـ ــودة عاليـ ــة وذات جـ ــات موثوقـ ــر بيانـ ــا وأن توفيـ ــة، كمـ ــز 21 خدمـ ــم المركـ تقديـ
المركـــز مســـتوى جـــودة المخرجـــات االحصائيـــة والبيانـــات لتتوفـــر فيهـــا المعاييـــر المعتمـــدة دوليـــاً بـــإدارة جـــودة البيانـــات 
ــا بلـــغ  االحصائيـــة لمختلـــف القطاعـــات بالتـــزام تـــام بميثـــاق جـــودة البيانـــات اإلحصائيـــة وميثـــاق الخدمـــة والشـــفافية. كمـ

ــنة 2017 180 موظـــف. ــاء ـفــي سـ ــز دـبــي لإلحصـ ــدد موظفـــي مركـ عـ

يســـتخدم مركـــز دـبــي لإلحصـــاء نظـــام الشـــكاوى الموحـــد لحكومـــة دـبــي، والـــذي يعتبـــر منصـــة تفاعليـــة للمعنييـــن مـــن 
المتعامليـــن أو المورديـــن أو المجتمـــع أو الشـــركاء، ويوفـــر النظـــام فرصـــة إلبـــداء المالحظـــات التـــي تؤخـــذ بعيـــن االعتبـــار 
ويتـــم دراســـتها وتحليلهـــا وحصرهـــا ومتابعـــة حلهـــا وذلـــك خـــالل 3 أيـــام عمـــل وذلـــك لضمـــان رضـــى المشـــتكي عـــن اآلليـــة 

المتبعـــة بالمركـــز. 

نبذة عن
مركز دبي لإلحصاء:
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1.  إعـــداد خطـــط وبرامـــج العمـــل اإلحصاـئــي الداعـــم لخطـــة دـبــي االســـتراتيجية، وخطـــط وبرامـــج ومشـــاريع التنميـــة 
وغيرهـــا. واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 

2.  جمـــع البيانـــات والمعلومـــات اإلحصائيـــة الخاصـــة باإلمـــارة مـــن مصـــادر البيانـــات، وتحديثهـــا ومعالجتهـــا وتصنيفهـــا 
وحمايتهـــا.

3.  تصميم وتنفيذ الدراسات والمسوح اإلحصائية السكانية واالجتماعية ولالقتصادية على مستوى اإلمارة.

والمعلومـــات  البيانـــات  ونشـــر  ومعالجـــة  وتحليـــل  لجمـــع  ومتكاملـــة  إحصائيـــة حديثـــة  وإدارة منظومـــة  4.  بنـــاء 
الرســـمية. واالحصائيـــة  والمؤشـــرات 

5.  إعـــداد وتوفيـــر بيانـــات ومعلومـــات إحصائيـــة عاليـــة الجـــودة لمتخـــذي القـــرار والجهـــات الحكوميـــة ومجتمـــع 
الدوـلــي. والمجتمـــع  واألفـــراد  والباحثيـــن  اإلعـــالم  ووســـائل  األعمـــال 

ــررة  ــرية البيانـــات المقـ ــة، دون اإلخـــالل بسـ ــاليب المتاحـ ــة بأحـــدث األسـ ــرات اإلحصائيـ ــر المعلومـــات والمؤشـ 6.  نشـ
القانـــون. هـــذا  ألحـــكام  وفقـــاً 

7.  إعـــداد المؤشـــرات اإلحصائيـــة الســـكانية واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة طبقـــاً ألفضـــل الممارســـات كمؤشـــرات مرجعيـــة 
ــارة. ــتوى اإلمـ عـلــى مسـ

8.  وضـــع األســـس والقواعـــد المنظمـــة للعمـــل اإلحصاـئــي، وتوحيـــد األســـاليب والمعاييـــر والتعريفـــات والتصنيفـــات 
المتعلقـــة بالعمـــل االحصائـــي فـــي االمـــارة، بمـــا يتوافـــق مـــع المنهجيـــات المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة ومتطلبـــات 

العمـــل االحصاـئــي. 

9.  تصميم وتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في اإلمارة. 

10.  تمثيـــل اإلمـــارة لـــدى الجهـــات المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة فيمـــا يتعلـــق بالمجـــال اإلحصاـئــي، والمشـــاركة ـفــي 
الدولـــة. مســـتوى  عـلــى  اإلحصائيـــة  والمســـوح  والبرامـــج  المشـــاريع 

مهام وأدوار المركز:

أنشـــأ مركـــز دـبــي لإلحصـــاء بموجـــب القانـــون رقـــم )23( لســـنة 2006، والتعديـــات وفـــق القانـــون رقـــم 
)28( لســـنة 2015 والـــذي حـــدد اختصاصـــات المركـــز وفـــق مـــا يـلــي:
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11.  نشر الثقافة اإلحصائية، وزيارة الوعي لدى جميع شرائح المجتمع بالعمل االحصائي.

12.  التنظيـــم والمشـــاركة فـــي المؤتمـــرات والنـــدوات وورش العمـــل والبرامـــج العلميـــة اإلحصائيـــة واألنشـــطة اإلحصائيـــة 
داخـــل وخـــارج الدولـــة.

13.  تقديم االستشارات اإلحصائية والمساعدة الفنية للجهات الحكومية في كل ما يتعلق بالعمل اإلحصائي

14.  القيـــام بالدراســـات االســـتطالعية حـــول الظواهـــر الســـكانية واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة والصحيـــة والتعليميـــة 
وغيرهـــا. 

15.  تنظيـــم عمـــل الجهـــات غيـــر الحكوميـــة العاملـــة فـــي مجـــال الدراســـات االســـتطالعية فـــي اإلمـــارة، وإصـــدار التصاريـــح 
الالزمـــة، وفقـــاً للضوابـــط واالشـــتراطات المعتمـــدة ـفــي هـــذا الشـــأن.

ــاً  ــا بإجـــراء الدراســـات االســـتطالعية، واتخـــاد اإلجـــراءات المناســـبة بحقهـــا وفقـ 16.  الرقابـــة عـلــى الجهـــات المصـــرح لهـ
ـفــي هـــذا الشـــأن. للتشـــريعات الســـارية 

أية مهام أخرى تكون الزمة لتحقيق أهدافه.  .17
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الهيكل التنظيمي
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من منطلق حرص مركز دبي لإلحصاء بأهمية 
اإلستدامة، تم تضمين التنمية المستدامة في 

الرؤية والرسالة والقيم الخاصة بالمركز.

إحصاء داعم لصناعة السعادة والتنمية المستدامة

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. 

السعادة وااليجابية: فكر مؤسسي وأسلوب قيادة وعمل، والتزام تجاه مختلف الفئات المعنية.

االبتكار: الموجه الرئيس لعمليات التطوير المستمر وإدارة التغيير واستشراف المستقبل. اإلبداع واالبتكار: 

المصداقية: توفير مخرجات إحصائية تتمتع بأعلى مستويات الجودة والموثوقية.  المصداقيـــــــــــــــــــة: 

الشفافيـــــــــــــــــــــــــة:  الشفافية: تحقيق التكافؤ للجميع في حق االطالع على مخرجاتنا اإلحصائية وإتاحة جميع المعلومات 
والمعايير والمنهجيات المرتبطة بها. 

المحافظة التامة على سرية البيانات الشخصية والمؤسسية. احترام الســـرية: 

الرؤيــــة:

الرسالة:

القيـــــم:
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بعد إطالق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه 

هللا” خطة دبي االستراتيجية 2021 قام مركز دبي لإلحصاء بإعداد خطته اإلحصائية 2021 التي 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 

المركز  بأداء  والمتأثرة  المؤثرة  المعنية  الفئات  كافة  تلبي متطلبات  ذكية  وتقديم خدمات  الذكي  التحول  عمليات 

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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حصد المركز العديد من الجوائز العالمية واالقليمية والمحلية حيث حقق 45 جائزة عالمية في مختلف 

المجاالت، كما حقق المركز نتائج متميزة في سعادة الموظفين حيث حصل على جائزة برنامج دبي لألداء 

الحكومي المتميز فئة أفضل نتيجة سعادة الموظفين لخمسة اعوام متتالية بمعدل سعادة بلغ 95.9%

كما حصل المركز على 10 اعتمادات دولية من قبل شركة لويدز ريجستر العالمية و )BSI(، في عام 2016 

حصل المركز على أيزو   CEN TS 16555-1:2013 من خالل تطبيق نظام إدارة االبتكار المؤسسي، و 

على االعتماد بالنظام اإلداري المتكامل الذي يشمل أيزو( 9001:2015، 14001:2015، 10002:2014، 

االعتماد  على  بحصوله   2017 عام  في  مسيرته  المركز  كمل  وأ  .)OHSAS18001:2007  ،10004:2012

بنظام إدارة المخاطر واستمرارية األعمال والذي يشمل أيزو )31000:2009، 22301:2012( وعلى نظام 

أوائل  كأحد   20252:2012 أيزو  على  المركز  حصل  حيث  الرأي  واستطالعات  والبحوث  المسوح  إدارة 

الجهات في العالم من قبل شركة لويدز، كما أعاد المركز تجديد أيزو أمن المعلومات 27001:2013.

الجوائز واالعتمادات الدولية التي حصل 
عليها مركز دبي لإلحصاء:
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الحوكمة وأخالقيات العمل

يدرك مركز دبي لإلحصاء أهمية الحوكمة في تحديد المسؤوليات ووضع نظم ألداء جميع الوحدات التنظيمية ورقابة 
الخاصة  والعمليات  األنشطة  بجميع  قرارات  واتخاذ  بمتابعة  بالمركز  القيادة  فريق  يقوم  التشغيلية، حيث  العمليات 
باآلثار البيئية واالقتصادية واالجتماعية. أصبحت الحوكمة المؤسسية جزء من متطلبات اإلدارة الرشيدة في المؤسسات 
الحكومية لتعزيز مبادئ الشفافية والوضوح والمراقبة والمسائلة وتحديد المسؤوليات والعالقات بين مختلف الجهات 
بما يضمن االستغالل األمثل للموارد والوصول إلى رؤية ورسالة وقيم المركز وتحقيق أهدافه االستراتيجية وتعزيز ثقافة 
والحفاظ عليها  كافة  المعنيين  وبين  بينه  الثقة  بتعزيز  المركز بشكل مستمر  المركز. ويسعى  بين موظفي  األخالق 
وااللتزام بالنزاهة في كل ما يقوم به. قام المركز بوضع مبادئ وسلوكيات العمل تتعلق بأمور مثل المسؤوليات التي 
يجب على الموظف القيام بها والقوانين والتعاميم الصادرة وأيضاً رسم سياسات وإجراءات للحماية من الممارسات 

غير القانونية، بما في ذلك قبول الهدايا والرشاوى، ويلزم جميع العاملين بااللتزام بها. 

يتم تحديد رواتب وأجور المدير التنفيذي ونائب المدير التنفيذي والموظفين وفقاً لقانون حكومة دبي، وال يؤثر أي أداء 
اجتماعي أو بيئي مباشرة على أي أجور ومكافئات ذات صلة.
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أنشطة الحوكمة في المركز

تفويض الصالحياتالهيكل التنظيميفريق القيادة

لجنة جرد أصول لجان العقود والمشترياتلجان الموارد البشرية
وممتلكات المركز

التدقيق الداخلينظام إدارة العمليات
التخطيط االستراتيجي 

واألداء المؤسسي وإدارة 
المشاريع

دليل الموظفإدارة المخاطر
الئحة السلوك الوظيفي

عمليات التدقيق 
والتقييم الخارجي

حقوق الملكية الفكريةمكتب أمن المعلومات
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التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر
يتم تنفيذ عملية التدقيق الداخلي لجميع الوحدات التنظيمية بالمركز مرة واحد بالسنة، وذلك للتحقق من توافق 

مختلف األنشطة مع األنظمة المبنية على متطلبات مواصفات األيزو ذات العالقة بكل نظام.

إدارة المخاطر هي إجراءات التعرف على المخاطر وتحليلها وتقييمها ووضع خطط عالجية ومعالجتها التي يتبعها 

مركز دبي لإلحصاء بشكل منتظم لمواجهة المخاطر المصاحبة ألنشطة المركز، بهدف تحقيق المزايا المستدامة 

المخاطر  يتم تحديد  بناء استراتيجية مركز دبي لإلحصاء، حيث  المخاطر هي جزء أساسي في  إدارة  لكل نشاط. 

كمدخل رئيسي من عمليات تحديد التحديات ونقاط الضعف.
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اشراك الفئات المعنية
مــن أحــد األهــداف الرئيســية التــي يحــرص مركــز دبــي لإلحصــاء علــى تحقيقهــا والتميــز والتفــوق بهــا هــي االهتمــام 

كة حقيقيــة معهــم وتوطيدهــا وتطويرهــا، وهــذا نابــع مــن إيمــان المركــز عـلـى أهميــة  بالفئــات المعنيــة وبنــاء شــرا

العالقــة بينــه وبيــن الفئــات المعنيــة وتحقيــق الرؤيــة والرســالة واألهــداف االســتراتيجية للمركــز. حيــث يقــوم المركــز 

يــة  باســتخدام مجموعــة مــن القنــوات الرســمية وغيــر الرســمية ومنهــا اســتبيانات المركــز الســنوية واالجتماعــات الدور

يــة، وذلــك لضمــان فهمــه لتوقعــات المعنييــن واالســتجابة إليهــم  مــع المعنييــن ورســائل تحديــد المتطلبــات الدور

بطريقــة اســتراتيجية وشــاملة وذلــك لغايــة المركــز فــي تحقيــق ســعادتهم.
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مــن منطلــق أســعد بيئــة عمــل يحــرص المركــز دائمــاً علــى تحفيز وتقدير جهــود الموظفين وتمّيزهم وإنجازاتهم وإبداعاتهم، 
بتطبيــق أفضــل الممارســات فــي مختلــف مجــاالت إدارة وتنميــة المــوارد البشــرية. إيمانــاً مــن اإلدارة العليــا بــأن رأس المــال 
البشــري هــو العمــود الفقــري أليــة مؤسســة وســر نجاحهــا وتميُّزهــا ومصــدر إبداعهــا. وتتمثــل األعمــدة الرئيســية لتحقيــق 

ســعادة الموظفيــن فيمــا يلــي: 

أسعد بيئة عمل

التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر
تم تحديد الفئات المعنية في المركز وجمع احتياجاتهم وتوقعاتهم من خال عدة قنوات كما هو موضح أدناه:

الفئات المعنية

الحكومة

المتعاملين

الموردين

المجتمع

الموظفين

الشركاء

التوقعات و االحتياجات

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

نشر أحدث التقارير والمؤشرات والبيانات اإلحصائية على التطبيق الذكي للمركز  -
توفير قنوات متنوعة للتواصل مع المتعاملين  -

اتباع أخاقيات العمل وفن التعامل مع المتعاملين أثناء تقديم الخدمات  -

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  -

مذكرات التفاهم الهادفة للتعاون بمختلف المجاالت  -
التعاون أو تنفيذ مسوح إحصائية للشركاء  -

تنفيذ دراسات استطاعية للشركاء  -

التواصل مع الموردين من خال عقد لقاءات دورية  -
تقييم الموردين بناًء على التكلفة والجودة وباإلضافة الى التقييم البيئي واالجتماعي  -

اباغ الموردين بطلبات الشراء بوقت كاف حتى يتسنى توفير المستلزمات بالجودة    -
المناسبة وفي الوقت المحدد.  

توفير إحصائيات ذات عاقة بالهوية الوطنية للدولة  -
إعداد الموقع اإللكتروني للمركز ليتناسب مع احتياجات أصحاب الهمم  -

رعاية أنشطة مجتمعية تعزز الثقافة اإلحصائية لدى المجتمع  -

تعزيز التوطينصحة وسالمة الموظفينالسعادة الوظيفية
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يحــرص المركــز دائمــاً عـلـى نشــر الســعادة واإليجابيــة ـفـي بيئــة العمــل، الســعادة هــي المفتــاح المحفــز لنجــاح الموظــف 
وتحقيــق التــوازن اإليجاـبـي ـفـي العمــل. تــم تعييــن نائــب المديــر التنفيــذي رئيــس للســعادة واإليجابيــة وتشــكيل مجلــس 
الســعادة واإليجابيــة فــي عــام 2016، بعضويــة 40 موظــف مــن المركــز وبمختلــف المســتويات الوظيفيــة لضمــان مواءمــة 
كافــة التشــريعات والسياســات والبرامــج والخطــط الصــادرة بمــا يحقــق ســعادة موظفــي المركــز، وذلــك لتحقيــق لألهــداف 

االســتراتيجية للمركــز التــي تدعــم تحقيــق الســعادة للموظفيــن.

السعادة الوظيفية

يحــرص المركــز إلــى بنــاء عالقــة وثيقــة وطويلــة األمــد وتفاعليــة 
مــع متعامليــه بمختلــف فئاتهــم والتعــرف المســتمر والدائــم 
وطموحاتهــم  وتوقعاتهــم  ومتطلباتهــم  احتياجاتهــم  عـلـى 
إـلـى برامــج وخطــط عمــل تلبــي تلــك التوقعــات  وترجمتهــا 
عــن  الســعادة  مــن  عاليــة  تحقيــق مســتويات  ـفـي  وتســاهم 
الممارســات  أفضــل  وفــق  المركــز  يقدمهــا  التــي  الخدمــات 

العالميــة ـفـي مجــال خدمــة المتعامليــن. 

متعاملين مركز دبي لإلحصاء
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2017تقـــريـــر االستــــدامـــة

نفــذ المركــز العديــد مــن المبــادرات الداخليــة  لتحقيــق مفهــوم الســعادة و اإليجابيــة ـفـي بيئــة العمــل، فقــد قــام المركــز 

بإطــالق بطاقــات الســعادة و التــي تتضمــن جمــالً تحفيزيــة والمتعــارف عليهــا باللغــة العربيــة الفصحــى والعاميــة ويتــم 

إرســالها مــا بيــن الموظفيــن لبــث روح الســعادة واإليجابيــة بينهــم، وتــم أيضــاً اصــدار شــيك الســعادة الــذي يمنــح المــدراء 

خاصيــة تقديــم إجــازة لمــدة يحددهــا  أو عــدد مــن الســاعات تمكــن الموظــف مــن التأخــر عــن الحضــور واالســتمتاع باحتســاء 

كــوب مــن القهــوة فــي مــكان عــام قبــل الحضــور إلــى المكتــب أو قضائهــا مــع أبنائــه، أو بالشــكل الــذي يســعده، شــريطة أن 

تقــدم هــذه الشــيكات لــكل مــن يتفانــى فــي العمــل ويمنحــه مــن وقتــه الخــاص، ويقــدم جهــداً مضاعفــاً مــن شــأنه أن ينعكــس 

عـلـى العمــل بإيجابيــة، كمــا تــم تخصيــص مــكان بالمركــز بتصميــم حديقــة الســتراحة الموظفيــن و الضيــوف و عقــد 

بعــض االجتماعــات وســمي بحديقــة الســعادة، وأيضــاً قــام المركــز بالعديــد مــن المبــادرات األخــرى التــي تصــب فــي ســعادة 

الموظفيــن مثــل مختبــرات اإلبــداع وورش العصــف الذهنــي و الــدوام المــرن وحضانــة ألطفــال لموظفــات المركــز وتوفيــر 

جهــاز لآليــس كريــم وغيرهــا العديــد مــن المبــادرات كمــا يقــوم المركــز بتنفيــذ اســتطالع رأي لموظفــي الحكومــة والمركــز 

وذلــك بهــدف قيــاس العناصــر المرتبطــة بالوظيفــة وترتيــب أولويتهــا حيــث يتــم تقييــم الوضــع الراهــن لتحديــد الفجــوات 

والمســتوى المثالــي لتحقيــق الســعادة الوظيفيــة للمحــاور التاليــة: إيجابيــة وتميــز بيئــة العمــل، مســتوى األمــان واالســتقرار 

الوظيفــي، مراعــاة االحتياجــات االجتماعيــة، فــرص التــدرج والتقــدم الوظيفــي، تميــز قيــادة المؤسســة، دعــم التميــز واإلبــداع 

واالبتــكار، إدارة المواهــب، الرواتــب والبــدالت والميــزات الماديــة، الميــزات التقاعديــة والســمعة المؤسســية.
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2017تقـــريـــر االستــــدامـــة

يحــرص المركــز دائمــاً عـلـى جــذب واســتقطاب واختيــار المــوارد البشــرية مــن الكفــاءات المواطنــة ـفـي كافــة الوظائــف 
الشــاغرة والمســتحدثة بالمركــز، والعمــل باســتمرار علــى تطبيــق آليــات ومبــادرات وبرامــج متوازنــة وذكيــة تدعــم تطويــر 
كســابهم المهــارات والخبــرات  وتدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية المواطنــة الحاليــة والمســتقبلية بهــدف صقــل قدراتهــم  وا
والمعــارف الالزمــة التــي تعمــل علــى تحقــق التــوازن المطلــوب بيــن متطلبــات الوظيفــة والموظــف المواطــن وفــق أفضــل 

الممارســات المتميــزة فــي هــذا الشــأن.

يحــرص المركــز دائمــاً فــي إطــار تطبيــق سياســات وتوجهــات حكومــة دبــي علــى جذب واســتقطاب واختيار وتوظيف وترشــيح 
المــوارد البشــرية المواطنــة الكفــؤة فــي كافــة المســتويات والفئــات الوظيفيــة بالمركــز، وذلــك مــن منطلــق إيمــان القيــادة 
العليــا الكامــل بــأن التخطيــط الجيــد للمــوارد البشــرية المتاحــة والمســتقبلية أليــة مؤسســة هــو ســر نجاحهــا وتميُّزهــا، 

وذلــك مــن خــالل تنفيــذ وتطبيــق بعــض المبــادرات مثــل: 

•  دعــم ورعايــة الموظفيــن الراغبيــن ـفـي اســتكمال تحصيلهــم العلمــي وتوفيــر متطلبــات وعوامــل النجــاح مــن خــالل 
الالزمــة الدراســية  واالســتراحات  االجــازات  اعطائهــم 

•  تبنــي وتطبيــق مبــادرة التنميــة المســتدامة للمواطنيــن بالمركــز مــن خــالل رســم خارطــة التطويــر الوظيفي وفق سياســة 
ونظــام المســار الوظيفــي المتبعــة للمركــز

•  جــذب وترشــيح مواطنيــن مــن خــالل قواعــد البيانــات المتوفــر أو التواصــل مــع قنــوات ومصــادر التوظيــف المختلفــة 
وذلــك لشــغل الوظائــف المحــددة عــن طريــق التعييــن

تعزيز التوطين
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يولــي المركــز الصحــة والســالمة والرفاهيــة المهنيــة أولويــة كبيــرة، لذلــك يتــم أخــذ التدابيــر الالزمــة فــي كافــة مواقــع العمــل 
وبيئــة العمــل المكتبــي والميداـنـي إليجــاد بيئــة عمــل صحيــة وآمنــة لضمــان ســالمة الموظفيــن وفقــاً ألعـلـى مســتويات 
الصحــة والســالمة المهنيــة. فقــد حصــل مركــز دبــي لإلحصــاء علــى شــهادة األيــزو المعنيــة بــإدارة الصحــة والســالمة المهنيــة 

.OHSAS 18001

قــام المركــز بتشــكيل فريــق إدارة البيئــة والصحــة والســالمة بنــاء علــى القــرار إداري رقــم )9( لســنة 2017، والــذي يكلــف 
أعضــاءه بالمهــام التاليــة:

°  التعامــل الفــوري مــع الظــروف والحــاالت الطارئــة واالخــالء والحــوادث المتعلقــة بالبيئــة والصحــة والســالمة وفقــاً لخطــة 
االســتجابة لحــاالت الطــوارئ المعتمــدة وتكييفهــا حســب الحاجــة ووفقــاً لطبيعــة وحجــم تلــك الظــروف أو األزمــات 
يــة وفقــاً ألســبابها باســتخدام ســلوك تحليــل الســبب الجــذري )RCA( بمــا  وإعــداد الخطــط إلجــراء المعالجــات الجذر

يضمــن اســتمرارية أعمــال المركــز وصحــة وســالمة العامليــن والمتعامليــن والــزوار.

°  متابعــة األحــداث والظــروف الطارئــة عــن قــرب لمتابعــة مســتوى تطورهــا واإلجــراءات المتخــذة لمعالجتهــا والســيطرة 
عليهــا واحتوائهــا.

°  التنســيق المباشــر مــع الشــركاء االســتراتيجيين والجهــات الرســمية المعنيــة كشــرطة دـبـي والدفــاع المدـنـي وفريــق 
األزمــات والكــوارث علــى مســتوى اإلمــارة وغيرهــا، ومراجعــة وتحديــث آليــات تنظيــم العمــل المشــترك معهــم، وذلــك 

مــن خــالل رئيــس الفريــق أو مــن ينــوب عنــه.

°  اإلعــالن الرســمي عــن حــاالت الطــوارئ المتعلقــة بالبيئــة والصحــة والســالمة واألزمــات وتطبيــق اإلجــراءات الالزمــة كل 
بحســب اختصاصــه.

°  اتخــاذ كافــة اإلجــراءات المناســبة لعــزل واحتــواء منطقــة الكارثــة والتعامــل مــع حــاالت االصابــات وتقديــم االســعافات 
االوليــة الالزمــة أو الســيطرة عـلـى الحرائــق ضمــن خطــة الطــوارئ المعمــول بهــا ـفـي المركــز وبالتنســيق مــع الجهــات 

والدوائــر الرســمية وذلــك للحــد مــن انتشــارها ولتقييــم اآلثــار الناجمــة عــن الكارثــة.

°  قيــاس اآلثــار الناجمــة عــن الظــروف الطارئــة أو الكــوارث وإعــداد خطــة عمــل بديلــة مــع تحديــد اإلجــراءات التصحيحيــة 
والوقائيــة الالزمــة لمعالجــة جميــع اآلثــار الناجمــة عنهــا ســواء كانــت ماديــة أو معنويــة.

°  الحفــاظ عـلـى ســجالت الحــوادث وتحديثهــا وحمايــة جميــع األدلــة التــي تــم جمعهــا خــالل التحقيــق بمــا يتفــق مــع 
القانــون. نصــوص 

يــة لفريــق القيــادة عــن ســير معالجــة الظــروف الطارئــة أو األزمــات واإلجــراءات المتخــذة واآلثــار  يــر دور °  إعــداد ورفــع تقار
الســلبية المترتبــة عــن وقوعهــا.

تطبيق تعليمات فريق األزمات والكوارث الرسمي في إمارة دبي وتعليمات خطة االخالء الخاصة بالمركز.  °

صحة وسالمة الموظفين
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2017تقـــريـــر االستــــدامـــة

يــب الــالزم  يتمتــع أعضــاء الفريــق بالمهــارات والكفــاءات والمؤهــالت إلنجــاز المهــام الموكلــة إليــه مــن خــالل توفيــر التدر
والحصــول علــى الشــهادات المهنيــة المعتمــدة. حيــث قــام المركــز بتــدرب %26 مــن اجمالــي نســبة الموظفيــن بالمركــز. 
كمــا قــام المركــز بإعــداد خطــة تفصيليــة تحــدد اإلجــراءات المطلوبــة والتــي تســاعد فريــق البيئــة والصحــة والســالمة ـفـي 
التخطيط الســليم التخاذ إجراءات وقائية وتصحيحية والتعامل مع كل مهمة خطوة بخطوة واألســس المناســبة لتحديد 
األولويــات. كمــا وقــد تــم اعتمــاد إجــراء وســجل للحــوادث بهــدف التأكــد مــن توفيــر الممكنــات واألدوات الالزمــة للتحقيــق فــي 
الحــوادث التــي تنجــم عــن عمليــات المركــز والتــي قــد تؤثــر علــى البيئــة أو صحــة وســالمة العامليــن أو المتعامليــن أو الــزوار. 
يــر والتوصيــات الالزمــة للحــد مــن حدوثهــا مجــدداً أو التقليــل مــن أثرهــا ســواًء  كمــا يتــم التحقيــق فــي الحــادث ورفــع التقار
علــى البيئــة أو الصحــة والســالمة المهنيــة العامــة للمعنييــن، وفــي حــال حــدوث أي طــارئ أو حــادث قــد يؤثــر علــى الصحــة 
والســالمة العامــة، يتــم مراجعــة فاعليــة اإلجــراءات المطبقــة وتحســينها. وأيضــاً يتــم تحديــد وتقييــم وضبــط المخاطــر التــي 
قــد تؤثــر علــى المركــز بمــا فــي ذلــك مخاطــر الصحــة والســالمة ويتــم فيهــا تجميــع المعلومــات وتحليلهــا وتحديــد اإلجــراءات 

الوقائيــة الالزمــة للحــد مــن هــذه المخاطــر بتطبيــق معاييــر أيــزو 31000. 
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مــن حــرص قيــادة المركــز علــى الحفــاظ علــى البيئــة وصحــة وســالمة العامليــن فقــد قامــت ادارة المركــز بتوفيــر نظــام النقــل 
يــة لهــذه  الجماعــي للعمــل الميدانــي وتوفيــر ســائقين مدربيــن لقيــادة مركبــات المركــز ، والتأكــد مــن توفيــر الصيانــة الدور
 Vehicle Tracking( المركبــات لــدى الشــركات المعتمــدة لــدى حكومــة دبــي باإلضافــة إلــى تركيــب نظــام لتعقــب المركبــات
يــة والســرعات المصرحــة وخــط ســير الرحــالت لهــذه المركبــات  System( للتأكــد مــن االلتــزام بتعاليــم الســالمة المرور
أثنــاء العمــل الميداـنـي وتخطيــط خــط ســير المركبــات وتغطيتهــا للمناطــق المشــمولة ضمــن خطــة المســوح الميدانيــة 

المســتهدفة لمنــع الهــدر وعشــوائية ادارة المســوح الميدانيــة. 

عدد الحوادث الناتجة عمليات وأنشطة المركز
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2017تقـــريـــر االستــــدامـــة

أدائنا االقتصادي
نجــح المركــز ـفـي تقديــم أداء ماـلـي متميــز عـلـى مــدى األعــوام الســابقة، مــن خــالل اإلرشــاد بالنفقــات وااللتــزام بالموازنــة 
الممنوحــة مــن الحكومــة. حيــث ان مركــز دبــي لإلحصــاء جهــة مركزيــة غيــر ربحيــة فيكمــن أدائــه المالــي مــن خــالل ارشــاده 

بالنفقــات. 

يقــوم مركــز دبــي لإلحصــاء بــدور محــوري يؤثــر علــى االســتدامة االقتصاديــة فــي إمــارة دبــي، حيــث يقــوم المركــز بتقديــر جميــع 
المؤشــرات االقتصاديــة الكليــة كالناتــج المحلــي اإلجمالــي. إضافــة الــى ذلــك يحســب المركــز مجمــل المؤشــرات االقتصاديــة 
وذلــك مــن خــالل تطبيــق نظــام الحســابات القوميــة وتحليــل ميــزان المدفوعــات بمــا يخــدم متطلبــات الحســابات القوميــة. 
وأيضــاً يقــدر المركــز رصيــد االســتثمار األجنبــي وحســاب مؤشــرات مختلــف القطاعــات االقتصاديــة وذلــك وفقــاً للمنهجيات 
والمعاييــر الفنيــة المعتمــدة دوليــاً. تماشــياً مــع مهــام المركــز ودوره االســتراتيجي ـفـي النتائــج االقتصاديــة يقــوم المركــز 

يــة محــددة. بمراجعــة وضمــان النتائــج االقتصاديــة بدور

إن طبيعــة ودور عمــل المركــز كجهــة حكوميــة مركزيــة غيــر ربحيــة حســاس نســبياً، لذلــك ال يكشــف التقريــر تماًمــا عــن 
يــر.  البيانــات الماليــة، ومــع ذلــك، ُتعــرض األرقــام والنســب المحــددة كأحــد أجــزاء هــذا التقر

يقــوم مركــز دبــي لإلحصــاء بتوظيــف مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وإعطائهــم األولويــة فــي الشــواغر المتوافــرة 
وذلــك لدعــم المجتمــع المحلــي واالقتصــاد الوطنــي. حيــث تبلــغ نســبة توطيــن اإلدارة العليــا فــي المركــز والمتمثليــن بالمديــر 

التنفيــذي ونائــب المديــر التنفيــذي ومــدراء اإلدارات إضافــة الــى مــدراء األقســام %100 مــن مواطنــي الدولــة.

البشــرية رقــم 27 / 2006  بالمــوارد  الخــاص  ويطبــق مركــز دـبـي لإلحصــاء جــدول رواتــب وفًقــا لقانــون حكومــة دـبـي 
المحليــة.  لألجــور  األدـنـى  الحــد  لمتطلبــات  وفًقــا  الرواتــب  تكــون مســتويات  أن  بمــا يضمــن  وتعديالتــه، 

االستدامة االقتصادية
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يســاهم المركــز بشــكل غيــر مباشــر وبتأثيــر مرتفــع علــى ضمــان تحقيــق التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي إمــارة دبــي وفــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. حيــث يؤثــر المركــز علــى شــركاءه بشــكل مباشــر وذلــك بحســاب المؤشــرات المتعلقــة 
باقتصــاد إمــارة دبــي. يقــوم المركــز بمســح االســتثمار األجنبــي فــي إمــارة دبــي ســنوياً ممــا يســهم فــي بنــاء قاعــدة بيانــات حديثــة 
ودقيقــة وشــاملة ُتعيــن واضعــي السياســات ومتخــذي القــرار ـفـي التعــرف عـلـى وضــع االســتثمار االجنبــي ـفـي امــارة دـبـي 
والتنبــؤ الســليم بتطوراتهــا المســتقبلية. إضافــة الــى ذلــك يقــوم المركــز بالمســح االقتصــادي إلمــارة دبــي ســنوياً ممــا يســاهم 
فــي إعــداد برامــج وخطــط التنميــة وإعــداد الحســابات القوميــة والمؤشــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تبــرز المســتوى 

الحقيقــي للتطــور والتقــدم الــذي وصلــت إليــه إمــارة دبــي. حيــث يســاهم المركــز كمصــدر بيانــات 187 مؤشــر مــن ضمــن 
مؤشــرات خطــة دبــي الرئيســية 2021. 

يقــوم المركــز بتعزيــز وتمكيــن المحــركات الرئيســية للمشــتريات المســتدامة مــن خــالل حصــر وتفهــم احتياجــات وتوقعــات 
أصحــاب العالقــة ورفــع التنافســية فــي مجــال العمــل الحكومــي وترشــيد النفقــات عــن طريــق تطويــر أنظمــة ذكيــة داخليــة 

تســاهم فــي تقليــص الوقــت والجهــد والكلفــة الماليــة. 

كات اســتراتيجية تضمن اســتمرارية توريد الخدمات  يــد مــن خــالل عقــد شــرا كمــا يحــرص المركــز علــى تأميــن سلســلة التور
الحيويــة وذلــك ضمــن شــروط تعاقديــة عادلــة بيــن جميــع األطــراف والتــي تحقــق المنفعــة المتبادلــة، معــززاً ذلــك بتطبيــق 
سياســة المشــتريات. ويحــرص المركــز علــى التعاقــد مباشــرًة مــع المورديــن الرئيســيين للخدمــات والمــواد حيــث يعتمــد 

علــى المورديــن المحلييــن بنســبة %100 وذلــك مــن أجــل تحســين أحــوال مجتمعنــا واقتصادنــا. 

ويســعى المركــز وبشــكل مســتمر إلــى تحقيــق أهــداف وأولويــات المشــتريات المســتدامة مــن خــالل تطبيــق مــا ورد أعــاله 
وربطــه بتحقيــق االســتدامة المؤسســية تمكيــن المركــز مــن تحقيــق رؤيتــه ورســالته وأهدافــه والمهــام المنوطــة إليــه. 

أثرنا ودورنا االقتصادي:

المشتريات المستدامة:

نسبة الوفر المحقق من التعهيد الخارجي
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2017تقـــريـــر االستــــدامـــة

يلتــزم مركــز دبــي لإلحصــاء بــإدارة بصمتــه البيئيــة وتخفيضهــا، حيــث يقــوم المركــز باالمتثــال والمحافظــة علــى الطاقــة وإعــادة 
يــز تطبيــق مفاهيــم  يــز الوعــي بالحفــاظ عـلـى البيئــة، تســعى إدارة المركــز إـلـى عمليــة تعز التدويــر وإدارة النفايــات وتعز
االســتدامة البيئيــة مــن خــالل ضبــط عمليــات المركــز التشــغيلية وتحويلهــا إلــى عمليــات صديقــة بالبيئــة، وفــق متطلبــات 

معاييــر المواصفــة القياســية الدوليــة أيــزو 14001:2015 .

تــم إنشــاء المركــز بالتعــاون مــع أحــد الشــركات المتخصصــة ـفـي تصميــم البيئــة الداخليــة للمكاتــب واســتخدام مكونــات 
عاليــة الجــودة والصديقــة للبيئــة لضمــان توفيــر بيئــة عمــل مريحــة ومناســبة ومتكاملــة وصحيــة لموظفيــه يقــوم المركــز 
بمراقبــة اســتهالك الطاقــة والبحــث عــن فــرص تقليــل انبعاثــات الغــازات الدفيئــة والتحكــم فيهــا. يتــم الوفــاء بمتطلبــات 
يــه مــن هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي. ومــع ذلــك، يتــم تخطيــط  المركــز فيمــا يتعلــق بالكهربــاء والميــاه عــن طريــق ترتيبــات إيجار
وتنفيــذ مجهــودات تنمويــة مســتمرة لضمــان تقليــل االســتهالك والحفــاظ عليــه بهــدف تقليــل انبعاثــات الكربــون، مــع 
األخــذ بعيــن االعتبــار أن مقــر المركــز يتــم ايجــاره مــن ســلطة تيكــوم لذلــك ال يملــك مصــادر للميــاه غيــر التــي فــي المطابــخ. 

بلــغ اســتهالك الطاقــة اإلجمالــي فــي هــذا الصــدد لالســتهالك اإلجمالــي للكهربــاء لســنة 2015 و2016 و2017 كاآلتــي:

بصمتنا البيئية:
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2017تقـــريـــر االستــــدامـــة

كســيد الكربــون  كســيد الكربــون وثاـنـي أ تــم أيضــاً قيــاس نوعيــة الهــواء الداخـلـي لدرجــة الحــرارة ونســبة الرطوبــة وأول أ
والمركبــات العضويــة المتطايــرة وقيــاس مســتوى اإلضــاءة ومســتوى الضوضــاء فــي المركــز وذلــك مــن قبــل بلديــة دبــي فــي 
ســنة 2017 حيــث تــم األخــذ بالمالحظــات وعمــل التدابيــر الالزمــة لذلــك حيــث تــم توفيــر أجهــزة لتنقيــة الهــواء للحفــاظ 
علــى هــواء نقــي، ويقــوم الجهــاز بإزالــة جزيئــات األتربــة الكبيــرة والغــازات الضــارة المتنوعــة وذلــك للحــد مــن انتشــار بعــض 
الفيروســات ومســببات الحساســية والمحافظــة علــى مســتويات الرطوبــة المثاليــة. فــي الوحــدات التنظيميــة التــي تجــاوزت 

الحــد المســموح بــه.

 مما يلي مالحظات التقرير:

قياسات مستوى اإلضاءة بالمكاتب ضمن الحدود المسموح بها   -

قياسات مستوى الضجيج بالمكاتب ضمن الحدود المسموح بها   -

قياسات جودة الهواء الداخلي للعوامل التالية:

درجة الحرارة ونسبة الرطوبة بالمكاتب ضمن الحدود المسموح بها وفقاً للمعايير القياسية  •

كسيد الكربون )CO( بالمكاتب ضمن الحدود المسموح بها وفقاً للمعايير القياسية أول أ  •

كسيد الكربون )CO2( بالمكاتب ضمن الحدود المسموح بها وفقاً للمعايير القياسية ثاني أ  •

•  المركبــات العضويــة المتطايــرة VOC تجــاوزت الحــدود المســموح بهــا حيــث ســجلت أعلــى متوســط للقــراءات 0.92 
mg/m3 بــإدارة المســوح واألطــر اإلحصائيــة، وســجل أقــل متوســط mg/m3 0.74 بقســم المــوارد البشــرية 

حجم الطاقة الكهربائية المستهلكة
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يــز ثقافــة إعــادة التدويــر ـفـي المركــز مــن خــالل نشــر الوعــي والثقافــة بيــن الموظفيــن  يقــوم المركــز باالســتمرار ـفـي تعز
لتحقيــق األهــداف البيئيــة بالمركــز وذلــك مــن خــالل التقليــل مــن اســتهالك المــوارد البيئيــة وذلــك بــإدارة المخلفــات التــي 
تنتــج عنهــا، واتبــاع منهجيــة )Rs 3( والتــي تهــدف إلــى تقليــل االســتهالك، وإعــادة االســتخدام، وإعــادة التدويــر. حيــث يعــاد 
تدويــر مخلفــات المركــز وبأنواعهــا أوراق وبالســتيك وعبــوات األحبــار الفارغــة ومخلفــات عامــة أخــرى بالتعــاون مــع شــركة 
مختصــة بذلــك. حيــث بلــغ حجــم األوراق التــي تــم إعــادة تدويرهــا فــي ســنة 2017 4.43 كــغ/ موظــف، وموضــح بالرســم 

البيــان التالــي نســبة األحبــار التــي تــم إعــادة تدويرهــا فــي ســنة 2016 و2017

20162015

نسبة االحبار التي تم اعادة تدويرها
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2017تقـــريـــر االستــــدامـــة

يلتــزم المركــز باالمتثــال للتشــريعات والقوانيــن المعمــول بهــا بإمــارة دبــي ودولــة االمــارات العربيــة المتحــدة فيمــا يخــص 
الحفــاظ علــى البيئــة. قــام المركــز أيضــاً بتوفيــر البنيــة التحتيــة الرقميــة الحديثــة وأتمتــه العمليــات االحصائيــة وتقديمهــا 
الكترونيــاً علــى الموقــع الرســمي التفاعلــي الخــاص بالمركــز، كمــا وقــام بتوفيــر أجهــزة الكترونيــة حديثــة وخــوادم )ســيرفرات( 
ذات مواصفــات عالميــة صديقــة بالبيئــة وآمنــة االســتخدام مــع وضــع خطــة طــوارئ للتعامــل مــع الكــوارث االلكترونيــة 

وحفــظ البيانــات.

ومــن مبــادرات حــرص المركــز علــى توفيــر بيئــة داخليــة مالئمــة، المحافظــة علــى درجــة التكييــف المناســبة فــي جميــع مرافــق 
المركــز وتوفيــر المســاحات الكافيــة لعمــل الموظفيــن براحــة تامــة وهــدوء واالبتعــاد عــن الضوضــاء، وتوفيــر كراســي طبيــة 

للحفــاظ علــى راحــة الموظفيــن. وقــام المركــز أيضــاً بتغييــر جميــع اإلضــاءة فــي المركــز لتكــون )LED( صديقــة للبيئــة.

حرصــاً مــن قيــادة المركــز علــى الحفــاظ علــى البيئــة وصحــة وســالمة العامليــن فقــد قامــت ادارة المركــز بتوفيــر نظــام النقــل 
يــة لهــذه  الجماعــي للعمــل الميدانــي وتوفيــر ســائقين مدربيــن لقيــادة مركبــات المركــز ، والتأكــد مــن توفيــر الصيانــة الدور
 Vehicle Tracking( المركبــات لــدى الشــركات المعتمــدة لــدى حكومــة دبــي باإلضافــة إلــى تركيــب نظــام لتعقــب المركبــات
يــة والســرعات المصرحــة وخــط ســير الرحــالت لهــذه المركبــات أثنــاء  System( للتأكــد مــن االلتــزام بتعاليــم الســالمة المرور

العمــل الميدانــي وتخطيــط خــط ســير المركبــات وتغطيتهــا للمناطــق المشــمولة ضمــن إدارة المســوح الميدانيــة. 
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19-11-2017
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29-12-2017
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عقد النظافة)غسيل 
السجاد( مرتين في العام
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كبــر األصــول لــدى المركــز؛ لــذا تولــي اإلدارة المــوارد  تؤمــن اإلدارة العليــا فــي مركــز دبــي لإلحصــاء أن رأس المــال البشــري هــو أ
البشــرية اهتماًمــا بالغــاً بتدريــب الموظفيــن وتنميتهــم وترســيخ التميــز واإلبــداع باعتبارهمــا ممارســات مــن العمــل اليومي. 
ويمتلــك المركــز سياســات ومنهجيــات متكاملــة للمــوارد البشــرية تغطــي كافــة سياســات اإلدارة وإجراءاتهــا بمــا فــي ذلــك 

التوظيــف والتطويــر والتدريــب واالنتقــاالت واألداء والتقييــم واألجــور واإلجــازات والمكافــآت 

والتظلمــات والمقترحــات وأوقــات العمــل والحضــور وغيرهــا. يتبــع مركــز دبــي لإلحصــاء قانــون المــوارد البشــرية لحكومــة 
دبــي مــن حيــث األجــور واســتحقاقات الموظفيــن. يتــم تقييــم أداء %100 مــن موظفــي المركــز بشــكل ســنوي مــن خــالل 
منظومــة “جداراـتـي” وهــي منظومــة إلكترونيــة مبدعــة ومتكاملــة لتخطيــط وإدارة وقيــاس أداء الموظفيــن تــم تطويرهــا 
داخليــاً بمــا ينســجم مــع خطــة المركــز ـفـي أتمتــه العمليــات الداخليــة حيــث تشــمل المنظومــة عـلـى نظــام تقييــم األداء 
الســنوي للموظفيــن والــذي يرتكــز بشــكل اساســي علــى “ الوصــف الوظيفــي ودليــل الكفــاءات الســلوكية والفنيــة وذلــك 

لتقييــم وتحديــد مســتويات األداء مــن خــالل إيجــاد “خطــة أداء فــردي “لــكل موظــف.

قــام المركــز بتطبيــق وتنفيــذ العديــد مــن المبــادرات والبرامــج المبدعــة والمبتكــرة التــي تضمــن التــوازن بيــن الجنســين مــن 
خــالل حرصــه علــى تقلــد الموظفــات المناصــب القياديــة واإلشــرافية وكذلــك افتتــاح حضانــة ألبنــاء الموظفــات والموظفيــن 
بالتعــاون مــع هيئــة المعرفــة والتنميــة البشــرية بهــدف تلبيــة احتياجــات الموظفيــن لرعايــة اطفالهــم بشــكل مســتمر اثنــاء 
وخــالل ســاعة الــدوام الرســمي واســتراحات الطعــام بمواصفــات راقيــة والمصـلـى والمســاحات المكتبيــة التــي تراعــي 
الخصوصيــة ونظــام اجــازات االمومــة والوضــع والرعايــة الــذي يهــدف الــى منحهــم ســلة متنوعــة من االجــازات لرعاية ومتابعة 
اطفالهــم مثــل اجــازة االمومــة واجــازة الوضــع واجــازة الرعايــة ألصحــاب الهمــم واســتراحة الرضاعــة والــدوام المــرن والتأميــن 
الصحــي ، كمــا ويتــم تنفيــذ كافــة السياســات واالنظمــة التــي تتعلــق بالتمكيــن والتقديــر والتحفيــز والتعاقــب والتطــور 

الوظيفــي والتدريــب والترقيــات علــى أســاس مبــدأ المســاواة والعدالــة والشــفافية وتميــز األداء الوظيفــي

االستدامة االجتماعية:

2015 2017

2016

40% 42%

41%

60% 58%

59%
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2017تقـــريـــر االستــــدامـــة

تشــكيل اللجنــة النســائية لموظفــات المركــز )دانــات( كأحــد المبــادرات المتميــزة التــي تعنــي فــي إدارة شــؤون الموظفــات 
بالمركــز مــن خــالل تنظيــم الفعاليــات واالنشــطة النســائية وتعزيــز العالقــات االجتماعيــة واالســهام فــي رفــع مســتوى ســعادة 

الموظفــات وتشــجيعهم علــى العمــل التطوعــي وتعزيــز مبــادرات الهويــة الوطنيــة بالمركــز.

اللجنة النسائية )دانات(:
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يحــرص المركــز دائمــاً علــى توفيــر بيئــة عمــل تطويريــة مــن خــالل إيجــاد إطــار عمــل يوفــر فــرص تدريــب وتطويــر شــاملة 
لجميــع موظفــي المركــز والحــرص عـلـى تطويــر الموظفيــن ـفـي جميــع النواحــي التخصصيــة والســلوكية والمؤسســية، 
والعمــل باســتمرار علــى تطبيــق آليــات ومبــادرات وبرامــج متوازنــة وذكيــة ودعــم برامــج التدريــب والتطويــر وقيــاس العائــد 

منــه وفــق أفضــل الممارســات المتميــزة فــي هــذا الشــأن.

يســعى مركــز دـبـي لإلحصــاء للعمــل بشــكل مســتمر ـفـي تطويــر العنصــر البشــري بهــدف تحقيــق بيئــة عمــل متميــزة 
يــب والتطويــر للكــوادر المواطنــة. تهــدف  الســتقطاب وإدارة وتنميــة المــوارد البشــرية والتميــز ـفـي تطبيــق مفاهيــم التدر
الخطــة التدريبيــة إلــى توفيــر فــرص تدريــب وتطويــر مناســبة لكافــة الموظفيــن مــن خــالل تنميــة قدراتهــم وكفاءاتهــم عــن 
كبــة احتياجــات العمــل والخطــة االســتراتيجية حســب  طريــق تزويدهــم بالمعــارف والمهــارات واالتجاهــات العلميــة لموا

المســتجدات ـفـي متطلبــات العمــل.

كمــا ترتبــط خطــط التعاقــب الوظيفــي ارتباطــاً وثيقــاً بنظــام التدريــب وذلــك مــن خــالل تصميــم وتوفير البرامــج واالحتياجات 
التدريبيــة الالزمــة للموظــف المرشــح للتعاقــب الــذي يتضمــن مجموعــة متنوعــة مــن المهــارات والمعــارف والســلوكيات 
يــب لتأهيــل وتجهيــز صــف ثــان مــن  التــي تؤهلــه لشــغل الوظيفــة أو المنصــب المطلــوب. ومــن هنــا تأـتـي أهميــة التدر
الموظفيــن لتولــي كافــة المناصــب الهامــة والحساســة بالمركــز وبالقــدر الــذي تحــدده مهاراتهــم وقدراتهــم الوظيفيــة وبمــا 

يتوافــق مــع نظــام إدارة المســار ويخــدم عمليــات التحســين واالرتقــاء بــاألداء المؤسســي.

تدريب وتطوير الموارد البشرية:
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تهــدف إدارة العمليــات والخدمــات المؤسســية إـلـى تمكيــن المركــز مــن تأديــة عملــه بكفــاءة وفاعليــة وتقديــم خدماتــه 
بشــكل يلبــي متطلبــات المتعامليــن. لذلــك قــام المركــز بتحديــد وتصنيــف وتطويــر العمليــات الرئيســية والفرعيــة التــي 
يقــوم بهــا لتحقيــق رؤيــة ورســالة المركــز وأهدافــه والمواءمــة مــع أنظمــة الجــودة ومعاييــر التميــز وأفضــل الممارســات 

العالميــة. 

حيــث يتمكــن الموظفيــن مــن خــالل البوابــة اإللكترونيــة التعــرف علــى عمــل الوحــدات التنظيميــة والمســارات التدفقيــة 
وجميــع بيانــات العمليــات والخدمــات والوثائــق المرجعيــة ومؤشــرات األداء لتنفيذهــا بصــورة فّعالــة وشــمولية ممــا يضمــن 

اســتمرارية األعمــال والتحســين والتطويــر المســتمر.

عمليات المركز:
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يحــرص المركــز دائمــاً علــى تحفيــز وتقديــر جهــود الموظفيــن وتمّيزهــم وإنجازاتهــم وإبداعاتهــم ألنهــم أســاس التميــز واإلبــداع 
المؤسســي وتحقيــق اســتراتيجية المركــز ـفـي إســعاد الموظفيــن. يقــوم المركــز بتحفيــز ودعــم الموظفيــن والمشــاركين 
يــز دورهــم ـفـي  المتعاونيــن ـفـي العمــل االحصاـئـي ماديــاً ومعنويــاً ورفــع مســتوى أدائهــم ووالئهــم وانتمائهــم للمركــز وتعز
خدمــة المركــز، وتشــجيعهم علــى المزيــد مــن العطــاء واإلبــداع، وابتــكار األســاليب النوعيــة فــي العمــل وذلــك عــن طريــق 

تكريمهــم واإلشــادة بهــم ســواء كانــوا أفــراد أو أعضــاء فــي فــرق عمــل. 

كمــا تقــدر جهــود وإنجــازات الموظفيــن وفــرق العمــل والمشــاريع المتميــزة والمشــاركين المتعاونيــن فــي العمــل اإلحصائــي 
كبر عدد من المستحقين، وذلك ضمن أسس ومعايير تضمن استحقاق الموظف/  بالمركز وبطريقة تمكِّن من تقدير أ
المشــارك المتعــاون الــذي يتــم تقديــره، علــى أن يتــم ذلــك فــي إطــار ممنهــج ويشــمل جميــع الموظفيــن بمختلــف فئاتهــم 
يــاً وقــد أبــدت اإلدارة العليــا اهتمامهــا البالــغ ودعمهــا الكامــل لمــا يحقــق  الوظيفيــة وبمعاييــر واضحــة ومحــدده تراجــع دور

مــن عدالــة وشــفافية فــي عمليــة تحفيــز وتكريــم الموظفيــن والمشــاركين المتعاونيــن فــي العمــل االحصائــي.

يكــرم مركــز دبــي لإلحصــاء ســنوياً الموظــف المقــدم ألكثــر عــدد مــن االقتراحــات المجديــة والموظــف المقــدم ألكثــر عــدد مــن 
االقتراحــات، إضافــة الــى ذلــك يقــوم المركــز بتحفيــز الموظفيــن المقترحيــن بتكريمهــم ماديــاً علــى حســب عــدد االقتراحــات 
المجديــة وذلــك تبعــاً للمنهجيــة المتبعــة فــي المركــز. حيــث يســتخدم موظفــي المركــز برنامــج االقتراحــات الموحــد لــدى 

حكومــة دبــي، لتجميــع األفــكار اإلبداعيــة والحلــول األكثــر فاعليــة مــن حيــث التكلفــة فــي المركــز.

تقدير وتحفيز التميز الوظيفي:
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يكــرم مركــز دبــي لإلحصــاء ســنوياً الموظــف المقــدم ألكثــر عــدد مــن االقتراحــات المجديــة والموظــف المقــدم ألكثــر عــدد مــن 
االقتراحــات، إضافــة الــى ذلــك يقــوم المركــز بتحفيــز الموظفيــن المقترحيــن بتكريمهــم ماديــاً علــى حســب عــدد االقتراحــات 
المجديــة وذلــك تبعــاً للمنهجيــة المتبعــة فــي المركــز. حيــث يســتخدم موظفــي المركــز برنامــج االقتراحــات الموحــد لــدى 

حكومــة دبــي، لتجميــع األفــكار اإلبداعيــة والحلــول األكثــر فاعليــة مــن حيــث التكلفــة فــي المركــز.
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فهرس محتويات المبادرة العالمية إلعداد 
:4G التقارير اإلصدار الرابع
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افصاحات المعايير العامة

المالحظات الصفحة اإلجابة المباشرة رقم المرجع الخاص باإلفصاح

االستراتيجية والتحليل

رسالة المدير التنفيذي G4-1

28 G4-2

معلومات المؤسسة

17 G4-3

17 G4-4

15 G4-5

17 G4-6

18-21 G4-7

17 G4-8

17 G4-9

36 G4-10

ال يوجد G4-11

41 G4-12

17 G4-13

ال ينطبق G4-14

ال يوجد  G4-15

ال يوجد G4-16
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الجوانب الجوهرية وحدود آثارها

15 G4-17

15 G4-18

15 G4-19

15 G4-20

15 G4-21

15 G4-22

15 G4-23

اشراك أصحاب المصلحة

29-30 G4-24

29-30 G4-25

29-30 G4-26

29-30 G4-27

سجل خصائص التقرير

15 G4-28

15 G4-29

15 G4-30

15 G4-31

15 G4-32

لم يتم التقييم الخارجي لهذا التقرير ال ينطبق G4-33

 الحوكمة

26-27 G4-34

26-27 G4-35

26-27 G4-36

26-27 G4-52

26-27 G4-53

نسبة التعويض للموظف الذي يتقاضى أعلى أجر ولكافة الموظفين سري G4-54

نسبة الزيادة للموظف الذي يتقاضى أعلى أجر ولكافة الموظفين سري G4-55
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األخالقيات والنزاهة

26-27 G4-56

الجانب االقتصادي

األداء االقتصادي

40-41 G4-EC1

ال يوجد G4-EC2

ال يوجد G4-EC3

ال يوجد G4-EC4

التواجد في السوق

سري G4-EC5

40-41 G4-EC6

اآلثار االقتصادية الغير مباشرة

ال يوجد استثمارات بالبنية التحتية ال ينطبق G4-EC7

40-41 G4-EC8

ممارسات الشراء

41 G4-EC9

البيئية

المواد

ال يوجد تصنيف للمواد المستخدمة في انتاج المواد أو الخدمات ال ينطبق G4-EN1

ال يوجد استخدام للموارد المعاد تدويرها ال ينطبق G4-EN2

الطاقة

42-46 G4-EN3

ال يوجد استهالك للطاقة خارج المركز ال يوجد G4-EN4

42-46 G4-EN5

42-46 G4-EN6

ال يوجد تخفيضات على الطاقة ال ينطبق G4-EN7
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المياه

ال يوجد سحب مياه بالمركز ال ينطبق G4-EN8

ال يوجد مصادر لسحب المياه ال ينطبق G4-EN9

ال يوجد تدوير للمياه ال ينطبق G4-EN10

التنوع البيولوجي

ال يوجد مناطق محمية تابعة للمركز ال ينطبق G4-EN11

ال يوجد خدمات او منتجات على التنوع البيولوجي ال ينطبق G4-EN12

ال يوجد مواطن محمية أو مستعادة تابعة للمركز ال ينطبق G4-EN13

ال يوجد مناطق تابعة للمركز  ال ينطبق G4-EN14

االنبعاثات

42-46 G4-EN15

42-46 G4-EN16

ال يوجد انبعاثات غازات غير مباشرة في المركز  ال ينطبق G4-EN17

42-46 G4-EN18

42-46 G4-EN19

ال يوجد استنفاد لموارد تؤثر على طبقة األوزون ال ينطبق G4-EN20

كاسيد الكبريت ال يوجد استخدام ألكاسيد النيتروجين أو ا ال ينطبق G4-EN21

النفايات السائلة والصلبة

ال يوجد صرف مياه بالمركز ال ينطبق G4-EN22

42-46 G4-EN23

ال يوجد انسكابات مياه بالمركز ال ينطبق G4-EN24

ال يوجد تصدير نفايات ال ينطبق G4-EN25

ال يوجد مسطحات مائية للمركز ال ينطبق G4-EN26

المنتجات والخدمات

42-46 G4-EN27

ال يوجد مواد منتجات يتم تغليفها ال ينطبق G4-EN28

االمتثال

42-46 G4-EN29
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النقل

42-46 G4-EN30

اإلجمالي

ال توجد نفقات لحماية البيئة واالستثمار ال ينطبق G4-EN31

التقييم البيئي للمورد

42-46 G4-EN32

42-46 G4-EN33

آليات الشكاوي البيئية

17 G4-EN34

االجتماعية

التوظيف

47-51 G4-LA1

47-51 G4-LA2

47-51 G4-LA3

عالقات العمالة/ اإلدارة

47-51 G4-LA4

الصحة والسالمة المهنية

37-39 G4-LA5

37-39 G4-LA6

ال يوجد عمال تابعين للمركز ال ينطبق G4-LA7

ال توجد اتفاقيات ال ينطبق G4-LA8

التدريب التعليم

47-51 G4-LA9

47-51 G4-LA10

47-51 G4-LA11

التنوع وتكافؤ الفرص

47-51 G4-LA12
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مساواة الرجال والنساء في األجر

47-51 G4-LA13

 تقييم الموردين فيما يتعلق بممارسات العمالة

ال يوجد تدقيق على عمالة الموردين ال ينطبق G4-LA14

ال يوجد تدقيق على عمالة الموردين ال ينطبق G4-LA15

آليات الشكاوي المتعلقة بممارسات العمالة

17 G4-LA16

حقوق اإلنسان

االستثمار

ال يوجد اتفاقيات استثمار بالمركز ال ينطبق G4-HR1

ال يوجد تدريب على حقوق االنسان ال ينطبق G4-HR2

عدم التمييز

ال ينطبق G4-HR3

الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية

ال يوجد تدقيق على موظفين الموردين من حيث ممارسة الحرية 
النقابية والمفاوضة الجماعية ال ينطبق G4-HR4

عمالة األطفال

ليس من اختصاص المركز حيث قوانين الدولة تمنع عمالة األطفال ال ينطبق G4-HR5

العمل الجبري أو القسري

ليس من اختصاص المركز حيث قوانين الدولة تمنع عمالة األطفال ال ينطبق G4-HR6

الممارسات األمنية

ال يوجد تدريب على سياسات حقوق االنسان ال ينطبق G4-HR7

حقوق الشعوب األصلية

ال ينطبق على دولة االمارات ال ينطبق G4-HR8

التقييم

ال عمليات خاضعة لحقوق االنسان ضمن اختصاصات المركز ال ينطبق G4-HR9
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تقييم الموردين فيما يتعلق بحقوق االنسان

ال يوجد تدقيق على الموردين بخصوص حقوق االنسان ال ينطبق G4-HR10

ال يوجد تدقيق على الموردين بخصوص حقوق االنسان ال ينطبق G4-HR11

آليات الشكاوى المتعلقة بحقوق االنسان

ال ينطبق G4-HR12

المجتمع

المجتمعات المحلية

ليس من اختصاص المركز ال ينطبق G4-SO1

ال يوجد آثار سلبية على المجتمع من عمليات المركز ال ينطبق G4-SO2

مكافحة الفساد

ليس من اختصاص المركز ال ينطبق G4-SO3

ليس من اختصاص المركز ال ينطبق G4-SO4

ليس من اختصاص المركز ال ينطبق G4-SO5

السياسة العامة

ال يوجد مساهمات خارج الدولة ال ينطبق G4-SO6

السلوك المناهض للمنافسة

ليس من اختصاص المركز ال ينطبق G4-SO7

االمتثال

ليس من اختصاص المركز ال ينطبق G4-SO8

تقييم الموردين فيما يتعلق باآلثار على المجتمع

ال يوجد تدقيق للموردين باستخدام معايير للتأثير على المجتمع ال ينطبق G4-SO9

ال يوجد آثار سلبية على المجتمع من قبل الموردين ال ينطبق G4-SO10

آليات الشكاوى المتعلقة باآلثار على المجتمع

ال يوجد G4-SO11
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مسؤولية المنتج

صحة العميل وسالمته

37-39 G4-PR1

ال يوجد G4-PR2

وضع ملصقات المعلومات لوصف المنتجات والخدمات

ال يوجد G4-PR3

ال يوجد G4-PR4

31 G4-PR5

االتصاالت التسويقية

ال يوجد منتجات للمركز ال ينطبق G4-PR6

ال يوجد أي حوادث لعدم االمتثال للقوانين والتشريعات ال ينطبق G4-PR7

خصوصية العميل

ال يوجد G4-PR8

االمتثال

ال يوجد أي غرامات لعدم االمتثال للقوانين والتشريعات ال ينطبق G4-PR9
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