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 عشر أعوام من التميز"إحصاء أبوظيب": 

صرحا وطنيًا شاخما يساهم بكفاءة يف دعم املدير العام ابإلانبة: إحصاء أبوظيب أضحى  –عبدهللا أمحد السويدي 
 ق واألرقام.رؤية إمارة أبوظيب ابلبياانت واملؤشرات من أجل قرارت وسياسات وخطط تستند إىل احلقائ

ريكسوس ، بفندق ملوظفيهالسنوي  امللتقى 2019فرباير  20أبوظيب يوم األربعاء املوافق  –مركز اإلحصاء أقام 
أبوظيب يف أوائل عام  -وصادف امللتقى هذا العام مرور عشر سنوات على انطالق العمل يف مركز اإلحصاء  السعدايت

لقانون الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن مبوجب ا 2008، بعد أ ن أتسس يف إبريل  2009
 زايد آل هنيان رئيس الدولة حفظه هللا.

واستهل امللتقى بكلمة من سعادة املدير العام حيث استعرض فيها إجنازات املركز خالل العقد املنصرم ودوره يف دفع 
يف مجع وحتليل البياانت وإعداد اإلحصاءات  األساسية املتمثلةعجلة التقدم يف إمارة أبوظيب من خالل اضطالعه 

ونشرها من أجل دعم صناعة القرار وتلبية احتياجات املستخدمني مبختلف فئاهتم إبحصاءات دقيقة ومالئمة ومطابقة 
للمعايري املعمول هبا يف هذا اجملال. جبانب تنفيذ املركز لعدد من  املشاريع اإلحصائية الكربى كان نتاجها بناء قواعد 
بياانت وإحصاءات موثوقة يف مجيع اجملاالت. ونّوه سعادته كذلك مبواكبة املركز للتقنيات اإلحصائية املستحدثة ودعمه 
للتحول الرقمي واستخدامه ألحدث الوسائل واألدوات التقنية املتاحة يف اجلمع والتحليل والنشر. وتطرق يف كلمته أيضاً 

لنظام اإلحصائي إلمارة أبوظيب والربط اإللكرتوين بني اهليئات احلكومية عرب للدور احليوي ملركز اإلحصاء يف تطوير ا
شبكة أبوظيب احلكومية اآلمنة وأتسيس أو تطوير املكاتب اإلحصائية بتلك اجلهات، ابإلضافة للتنسيق وتوحيد 

جبانب  تطوير  املنهجيات واملصطلحات واالستفادة من تكاملية اإلحصاءات وتدريب الكوادر اإلحصائية الوطنية
 البياانت السجلية اليت ابت يعول عليها كثريا يف مستقبل اإلحصاءات الرمسية. 

كما أشاد سعادته جبهود املركز يف بناء هويته اإلعالمية املميزة وتعزيز الوعي اإلحصائي واكتساب ثقة املتعاملني معه من 
عمل اإلحصائي، واحرتام خصوصية البياانت الفردية لألفراد خالل التأكيد املستمر على االلتزام ابلقانون وأبخالقيات ال

واملؤسسات، مؤكدًا أن املركز قد أضحى صرحا وطنيًا شاخما يساهم بقوة يف دعم رؤية إمارة أبوظيب وترسيخ املواقع 



 

وخطط تستند املتقدمة اليت حتتلها يف العديد من اجملاالت، وذلك بتوفري البياانت واملؤشرات من أجل قرارات وسياسات 
إىل احلقائق واألرقام. ومثّن سعادته الدعم السخي واملتابعة احلثيثة من القيادة الرشيدة، كما شكر املوظفني على جهودهم 
املخلصة ومسامهتهم الفاعلة يف حتقيق ما تقدم ذكره من إجنازات، داعيا إىل تبين شعار  "التغيري اإلجيايب" املرتكز على 

اصل الفعال بني اجلميع يف إجناح الدور احلكومي احليوي للمركز ، وتعزيز قيم األسرة الواحدة يف بيئة تعزيز  التعاون والتو 
 عمل تدعم روح السعادة واالجيابية وتشجع االتميز  واالبتكار من أجل تنمية مستدامة ومستقبل مشرق.

مثل تكرمي املوظفني املتميزين جبانب فلم توثيقي عن إجنازات املركز خالل العشر وتضمن امللتقى كذلك فقرات أخرى 
األعوام اليت مضت ابإلضافة لفيديو عن التسامح ترسيخا ملكانة اإلمارات كعاصمة للتسامح العاملي، ومقصداً للتعايش 

 بني الشعوب مبختلف ألواهنم وأجناسهم ودايانهتم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أبوظبي –اإلحصاء معلومات عن مركز 

أبوظيب هو املصدر الرمسي للبياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من  -مركز اإلحصاء 
، الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن  2008سنة (7)وفقاً للقانون رقم   2008شهر أبريل عام 

. ومبوجب هذا القانون، فإن املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي -هللا حفظه-زايد آل هنيان رئيس الدولة 
يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة ابإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق عملية التكامل 

والعمل مع هذه اجلهات فيما يتعلق بتوحيد والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى، 
 املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 

وابعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج 
ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل العمل اإلحصائي خلدمة برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا 

 اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا ابإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج 
 

املسوح املتعلقة ابجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية، وغريها، وذلك وفق 
ايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق ابالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضاًل عن مع

 مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 
 أبوظيب يلعب دورا حموراي يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوفري -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 

املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. 
ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم إسهاما فعااًل يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإانرًة درب 

جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله   التطور والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو
كمصدر رئيسي جلمع البياانت اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج 

 املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية. 
 

 :التواصل معملزيد من املعلومات يرجى 
 عالمقسم االتصال واال

 028100441/881هاتف: 
     Communication@scad.gov.abudhabi: 1الربيد اإللكرتوين 
 info@scad.gov.abudhabi: 2الربيد اإللكرتوين 
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