
 

 

 
 خرب صحفي

 
 ت شعار: مشاركتك اليوم.. تصنع وظائف الغدحت

 يف إمارة أبوظيب 2020إحصاء أبوظيب" يطلق مسح القوى العاملة "
 

أبوظيب بتنفيذ األعمال امليدانية ملسح القوى العاملة يف اإلمارة للعام اجلاري  -بدأ مركز اإلحصاء  :2020نوفمرب  23
حتت شعار "مشاركتك اليوم.. تصنع وظائف الغد"، ويندرج هذا املشروع الوطين ضمن اخلطة اإلحصائية لإلمارة، لتوفري 

بسوق العمل والقوى العاملة املواطنة وغري املواطنة، وتبعاً بياانت دقيقة وشاملة تساهم يف وضع اخلطط والربامج اخلاصة 
أزمة كوروان، وألول مرة يباشر الباحثون مرحلة مجع البياانت من األسر املستهدفة ضمن  اليت فرضتهاللظروف االستثنائية 

 العينة عن طريق التواصل عرب اهلاتف. 

أبوظيب ابإلانبة أن مسح القوى العاملة يعد من أهم املسوح  –وأوضح عبدهللا أمحد السويدي، مدير عام مركز اإلحصاء 
اإلحصائية اليت تشكل دورًا حموراًي يف حتديث قاعدة بياانت دقيقة الستشراف املستقبل، وتوفري قراءة واضحة ومتعمقة 

عرف على اخلصائص السكانية واالجتماعية واالقتصادية للقوى العاملة، عن معدالت املشاركة يف القوى العاملة، والت
املؤشرات اإلحصائية اليت تعكس  من وتقدير معدالت البطالة والعمالة واملشاركة واإلعالة االقتصادية ابإلضافة إىل العديد

 املتغريات احلاصلة يف سوق العمل. 

رف على الواقع بشكل دقيق وتوفري مدخالت معلوماتية تساهم وأكد السويدي أمهية هذا املسح كخطوة أساسية للتع
أبوظيب من خالل تنفيذ  –تخطيط ملستقبل أفضل ألفراد اجملتمع يف أبوظيب، حيث يعمل مركز اإلحصاء البشكل كبري يف 

رشيدة وخطة املسوح اإلحصائية واألسرية على متكني عملية صنع القرار ورسم السياسات ابالنسجام مع تطلعات القيادة ال
يف بناء مستقبل واضح املالمح الستدامة اإلمارة واالرتقاء ابجملتمع، كما تتيح البياانت والنتائج املستخلصة  2030أبوظيب 

 للباحثني واملهتمني ورواد األعمال الوصول إىل مؤشرات القوى العاملة. 

 

 

 



 

 

 

من مواطنني ومقيمني بتوفري البياانت الالزمة بكل  ودعا السويدي إىل جتاوب وتعاون أفراد األسر اليت سيشملها املسح
شفافية ودقة إلجناح هذا املشروع الوطين، حيث يكتسب دور الفرد واألسرة أمهية ابلغة يف حتديد احتياجات اجملتمع احمللي 

رار األفضل من سوق العمل والقطاعات املرتبطة به كالتعليم والتوطني ويساهم يف توفري بياانت دقيقة تدعم صناعة الق
 جملتمعنا اإلمارايت.

العينة املستهدفة واليت خيتارها  أبوظيب حرصه على ضمان سرية البياانت اليت سيتم توفريها من قبل –وأكد مركز اإلحصاء 
ن املركز مبنهجية إحصائية مدروسة وفقاُ ألعلى املعايري العاملية لتمثل جمتمع إمارة أبوظيب. كما تتم عملية مجع البياانت م

 .028100000قبل الباحثني املخولني من املركز عن طريق التواصل مع األسر واألفراد من خالل رقم هاتف املركز 
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 أبوظيب –علومات عن مركز اإلحصاء م

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

القانون، فإن املركز مسؤول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل  . ومبوجب هذا-حفظه هللا-الدولة 
 ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة ابإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر

 ات فيما يتعلق بتوحيد املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. واجلهات احمللية األخرى، والعمل مع هذه اجله
ي 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، خلدمة برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضي
هذا ابإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج املسوح املتعلقة ابجملاالت السكانية واالجتماعية 

اسية مهمة تتعلق ابالستقاللية املهنية، والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية وغريها، وذلك وفق معايري عاملية ومبادئ أس
 احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضالً عن مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 

أبوظيب يلعب دوراً حمورايً يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوفري املعلومات  -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 
ية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. ويسعى املركز ألن يكون اإلحصائ

ركيزًة أساسية تسهم إسهاماً فعاالً يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإانرة درب التطور والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور 
احثني ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله كمصدر رئيسي جلمع البياانت اإلحصائية وفق معايري أو جمتمع األعمال والب

 وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية.
 للمزيد من املعلومات، يرجى التواصل مع:

 
 بلقيس فوزي، ضابط اتصال وإعالم

 أبوظيب -مركز اإلحصاء 
 971507146677اهلاتف املتحرك: +
 bsezer@scad.gov.aeالربيد اإللكرتوين: 

 

 
 
 

 
 


