
  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

يستعرض التقدم  2018صدر تقرير االستدامة لعام مركز دبي للسلع المتعددة ي  

 القوي للوصول إلي مجتمع ذكي مستدام

 

 ذكي ومسنننننننننتنندام مجتمعجهوده الحكيكننة وحو تورير التقرير السنننننننننيوي الكنناكي للمركز ي  ننننننننن      •

 أبراج بحيرات الجميرافي للعيش والعمل 

أهداف اسننتراتيجيته يويلة ادمد بلوغ وحو الذي يحققه المركز يسننلا الءننوى  لت التقدم المسننتمر  •

 لالستدامة

في د م للمركز  اليهج المت املمة لأليراف المعيية حول التقرير متاح للجمهور، ويقدم بياوات قي   •

 المجتمعو ةالبيئتجاه  تهمسؤوليااللتزام بال امل واليمو االقتصادي 

 

 2019مايو  07

 

اليوم تقريره  مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم في مجال تجارة السلع والمشاريع،نشر 

 في إطار التزامه باتفاق األمم المتحدة العالمي. السنوي الثاني لالستدامة

 

ً للنسخة األولى ل اً للخيار األساسي، الذي تم إعداده وفقرويمثل التقري معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير، امتدادا

طار االستدامة إضمن ، ويسلط الضوء على أدائه االجتماعي واالقتصادي والبيئي 2018التي أصدرها المركز في سبتمبر 

أربع حول المركز لالستدامة وتتمحور استراتيجية  .2018ديسمبر  31يناير إلى  1الفترة من يغطي ، حيث المعتمد لديه

ويسعى باستمرار إلى اعتماد أفضل البرامج التي تخدم  ؛عالمجتمو، البيئةالسوق، الكوادر البشرية، ركائز رئيسية هي: 

  المحددة تحت كل ركيزة. هأهداف

 

يلتزم المركز التزاماً تاماً : "م، الرئيس التيفيذي ادول لمركز دبي للسلع المتعددةأحمد ب  سلي  وفي هذه المناسبة، قال 

بصفته إحدى الجهات والمتمثل في دعم أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة على صعيد االستدامة بنهجه المعلن 

 ". 2021وخطة دبي  2021رؤية اإلمارات ضمن العالمي، والمساهمة في تحقيق األهداف المحددة االتفاق موقعة على ال

 

الستدامة والمسؤولية االجتماعية. التحقيق أهدافنا في مجال نهجاً متكامالً نتبع في مركز دبي للسلع المتعددة وأضاف: "

لمجتمع  اً موثوق وهذا ما يجعلنا شريكاً أمراً بالغ األهمية األطراف المعنية مع المستمر التواصل فإننا نعتبر بالنسبة لنا، و

 ".األعمال



  
 
 
 

 
                                                                                     

                                                                                               

في العام ، عّين مركز دبي للسلع المتعددة في هذا المجاللديه حوكمة ممارسات الاالرتقاء بتعزيز رؤيته لالستدامة وبهدف و

تنفيذ حرز في التقدم الم  ورصد أهداف التنمية المستدامة في دعم  هلإلشراف على جهودلجنة توجيهية جديدة  2018

ً  تضم اللجنة  و لالستدامة. مؤسسية ووضع استراتيجية  ه على هذا الصعيدالتزامات للمركز من أعضاء اللجنة التنفيذية  عددا

 العليا. تهمن فريق إدار وآخرين 

 

منطقة حرة في دول مجلس التعاون الخليجي توقع على أصبح مركز دبي للسلع المتعددة أول  ،2017وفي أغسطس 

االتفاق العالمي لألمم المتحدة، والذي يلتزم بموجبه بتشجيع ممارسة األعمال المسؤولة بيئياً واجتماعياً في جميع 

 مراحل سلسلة القيمة ضمن المنطقة الحرة الرائدة في العالم.

 

  :، يرجى زيارة2018االستدامة لعام حول لمزيد من المعلومات ولتنزيل تقرير المركز 

 

us/sustainability- https://www.dmcc.ae/about 

 

 

 حول مركز دبي للسلع المتعددة

 

الحرة األكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة 

الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خالل تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل 

أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية األداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة 

كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل واالزدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، 

  www.dmcc.ae ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية اآلن وفي المستقبل البعيد

https://www.dmcc.ae/about%20-us/sustainability
http://www.dmcc.ae/

