ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺟﺒﻞ ﻋﻠ

اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪی آزاد ،اوﻟﯿﻦ در ﻧﻮع ﺧﻮد در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،1996ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻧﺸﺎن  ISOﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﻄﻘﻪی
آزاد ﺟﺒﻞ ﻋﻠ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪی آزاد در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﯾ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ و ﺑﻨﺎدر ﺟﻬﺎن واﻗﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﻞ ﮐﻪ در
ﯾ ﻃﺮف آن ،ﺑﻨﺪر ﺟﺒﻞ ﻋﻠ) ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﺰرگ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾ ﺟﻬﺎن( و در ﺳﻮی دﯾﺮ ،ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ اﻟﻤﺘﻮم )ﯾ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺎری ﺟﻬﺎن( ﻗﺮار دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪی آزاد ،ﯾ از ﭘﯿﺸﺮانﻫﺎی اﺻﻠ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دﺑ و اﻣﺎرات در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻮدهاﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻠ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻄ ﺟﺬاب
را از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺸﻮقﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺮای ﺟﺬب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ از ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آوردهاﺳﺖ .ﺑﺎ در ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﯿﺶ از
 7300ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ،ﻣﻨﻄﻘﻪی آزاد ﺟﺒﻞ ﻋﻠ در ﺳﺎل  2017ﺗﺠﺎرت ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  80.2ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه و
ﻓﺮﺻﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از  144000ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ،ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.
در ﮐﻨﺎر ﮐﺎﻣﯿﺎﺑ در ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺪاری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ ذیﻧﻔﻌﺎن ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای آﯾﻨﺪهای
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ،اﻫﺪاف زﯾﺮ را ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:

‐ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺗﻨﻮع و ﺗﺸﻮﯾﻖ رﺷﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﻣﺎرات؛
‐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﻧﻮآوران و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن در زﻣﯿﻨﻪی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ،آﻣﻮزش و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ؛
‐ اوﻟﻮﯾﺖدادن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ذیﻧﻔﻌﺎن )ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﺷﻬﺮوﻧﺪان( ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﺮف.
ﺑﺮرﺳ ﮔﺰارﺷﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ اراﺋﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری ﺟﺒﻞ ﻋﻠ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﻮزه
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺳﺎزﻣﺎﻧ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺣﻮل  4رﮐﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ،ﺑﺎزار ،ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪهاﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ارﮐﺎن ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓ ﻣﺷﻮﻧﺪ:
ارﮐﺎن

ﺗﻌﺎرﯾﻒ

ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر

اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان راه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎزار

ﺗﺤﺮﯾ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ در ﺷﺮﮐﺎ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد

ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ

ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ارﺗﻘﺎی ﮐﺎرﺑﺴﺖﻫﺎی دوﺳﺖدار ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ

اﺟﺘﻤﺎع

اﻗﺪام ﺑﺮای اﻓﺰودن ارزش و ﮐﻤ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾ ﮐﻠﯿﺖ(

ﮔﺰﯾﺪهای از اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺟﺒﻞ ﻋﻠ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،از ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:

‐ ﺳﺎزﻣﺎندﻫ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎروزی ﻃﻤﻮﻫ ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻤ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺎراﺗ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ آﯾﻨﺪهی دﻟﺨﻮاه و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎراﺗﺸﺎن.
‐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در روﯾﺪاد ﺳﺎﻻﻧﻪ روز ﺑﺪون ﺧﻮدرو.
‐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در روﯾﺪاد ورزﺷ ﻣﺎراﺗﻮن دﺑ در ﺳﺎل .2017
‐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺳﺎﺧﺖ ﯾ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻧﭙﺎل ،ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان داوﻃﻠﺐ.
‐ ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع آﻣﻮزﺷ و ﺗﻔﺮﯾﺤ در ﺑﯿﺶ از 25ﭘﺮورﺷﺎه در دﺑ.
‐ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻮآوراﻧﻪ در ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻧﺮژیﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﺐ  88000ﭘﻨﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺮ روی ﺳﻘﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ،ﭘﺎرﮐﯿﻨﻫﺎ و
اﻧﺒﺎرﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪی آزاد.

