
 

 

 خرب مصور
 أبوظيب -علم اإلمارات يعلو شاخماً فوق مقر مركز اإلحصاء 

 
أبوظيب اليوم ابالحتفاالت  –ترسيخاً ملشاعر الوالء واالنتماء إىل الوطن والقيادة، شارك مركز اإلحصاء  :2020نوفمرب  3

اليت عمت مجيع أحناء دولة اإلمارات العربية املتحدة مبناسبة يوم العلم، والذي يتزامن مع ذكرى تويل صاحب السمو 
أمحد السويدي مدير عام  ورفع عبدهللا .منصب رائسة الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان رئيس الدولة "حفظه هللا"

أبوظيب ابإلانبة علم اإلمارات فوق مقر املركز، وذلك حبضور املدراء التنفيذيني وعدد حمدد من موظفي  –مركز اإلحصاء 
 املركز.

 
جتديد للوالء واالنتماء ألرض إن االحتفال بيوم العلم هو مبثابة أمحد السويدي: " وتعليقًا على املناسبة، قال عبدهللا

اإلمارات، والوفاء واالعتزاز بعلمها الذي ميثل رمز دولتنا املتقدمة والرائدة على خمتلف األصعدة. وحنن يف مركز اإلحصاء 
أبوظيب جندد العزم وااللتزام بتقدمي األفضل لوطننا احلبيب وقيادته الغالية. وبدوران سنواصل العمل على أتسيس منظومة  -
حصائية مستدامة، وتطوير النظم والكوادر اإلحصائية الوطنية، لدعم مسرية التنمية املستدامة يف إمارة أبوظيب وتعزيز إ

 مكانة اإلمارة على خارطة التنافسية العاملية."
 

 -انتهى-
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أبوظيب –معلومات عن مركز اإلحصاء 



 

 

 
أبوظيب هو املصدر الرمسي للبياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من شهر أبريل عام  -مركز اإلحصاء 

حفظه -، الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان رئيس الدولة 2008سنة  (7)وفقاً للقانون رقم  2008
القانون، فإن املركز مسؤول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات  . ومبوجب هذا-هللا

خرى، والعمل الرمسية املتعلقة ابإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األ
 ات فيما يتعلق بتوحيد املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. مع هذه اجله

ي خلدمة وابعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج العمل اإلحصائ
ات مصلحة العمل اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا ابإلضافة برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضي

تصادية إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج املسوح املتعلقة ابجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالق
اسية مهمة تتعلق ابالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية والبيئية والزراعية والثقافية وغريها، وذلك وفق معايري عاملية ومبادئ أس

 اإلحصائية، فضالً عن مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 
ية أبوظيب يلعب دوراً حمورايً يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوفري املعلومات اإلحصائ -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 

سهم املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية ت
احثني إسهاماً فعاالً يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإانرة درب التطور والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والب

ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله كمصدر رئيسي جلمع البياانت اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث 
 دراستها وحتليلها واستخراج املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية.

 للمزيد من املعلومات، يرجى التواصل مع:
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