
 

 

 2020يونيو  4التاريخ: 
 

 باإلنابةأبوظبي  اإلحصاء مركز عام مدير السويدي، أحمد عبدهللا تصريح
 العالميالبيئة يوم بمناسبة 

 
وإلحاحًا في تداواًل  يوم البيئة العالمي فرصة هامة لزيادة الوعي حول المواضيع البيئية األكثر يتيح 

وتحقيق االستدامة، ومواجهة  بما في ذلك قضايا الحفاظ على الموارد البيئية وحمايتها، وقتنا الحالي،
ويمثل هذا اليوم في ظل الظروف الراهنة واإلجراءات  التغير المناخي، وتعزيز التنوع البيولوجي.

ت والمؤسسات واألفراد من القطاعين االحترازية لمواجهة "كورونا" دعوة متفائلة لجميع الجهات والهيئا
العام والخاص لبحث تأثير األنظمة االقتصادية واألنشطة االجتماعية على البيئة، وإيجاد حلول 
بإشراك المجتمعات في مواجهة التحديات البيئية التي تواجه كوكبنا خالل المرحلة القادمة "ما بعد 

البيئة للحفاظ عليها من الممارسات السلبية  كورونا". وإعادة النظر في اتخاذ مسلك سليم تجاه
 لإلنسان، فهي ليست فقط مسؤولية الدولة بل مسؤولية مجتمعية في المقام األول. 

 
المجال  إنجازات نوعية في رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، بفضل ،أبوظبي إمارة هذا وقد حققت

وتولي . للموارد األمثلواالستغالل  الشاملة والمستدامة، تحقيق التنميةالبيئي من خالل العمل على 
اهتمامًا بالغًا بالقضايا البيئية المختلفة، وعلى وجه الخصوص  كافة الجهات الحكومية في اإلمارة

تلك المعنية بالمحافظة على التنوع البيولوجي باعتباره أساسًا للحياة، والعنصر األساسي للنظم 
 .العديد من السلع والخدمات التي تدعم الرفاه االقتصادي واالجتماعياإليكولوجية التي توفر 

 
الذي حصل في جودة الهواء في  الملحوظ التحسن إلى وتشير البيانات اإلحصائية

 اإلمارة انخفاض حركة المرور واألنشطة البشرية المختلفة في خصوصًا في ظل أبوظبي إمارة
اني أكسيد الكبريت في المناطق السكنية في ث انخفض تركيز حيث خالل األشهر الماضية،

 في منطقة العين مستوياتهوبلغ التحسن أفضل  2020خالل الربع األول من عام  أبوظبي إمارة



 

 

خالل  النيتروجين كما انخفض تركيز غاز ثاني أكسيد%، 43حيث وصلت نسبة االنخفاض إلى 
اإلمارة، حيث بلغ التحسن أفضل خصوصًا في المناطق الصناعية في  2020الربع األول من عام 

 %.18قيمة له في منطقة مصفح بنسبة 
 

الوثيق مع الجهات المعنية لحماية  العمل المشترك والتعاون  أبوظبي –ويواصل مركز اإلحصاء 
راسمي السياسات وصناع القرار في مختلف  من خالل تزويد البيئة والمحافظة عليها

الخطط على أسس ورسم صياغة القرارات لمساهمة في ل تءااإلحصابأحدث البيانات و  مواقعهم
 واستثمارهاعلى مكونات البيئة  والمحافظةمفاهيم وقيم التنمية المستدامة لترسيخ  مهنية وعلمية،
زيادة الوعي البيئي بين أفراد المجتمع لتمكينهم من إحداث فرق مع الحرص على  بالشكل األمثل،

 ، يساهم في تحقيق بيئة أفضل لنا ولألجيال القادمة.من خالل تبني نمط حياة أكثر استدامة
 

 -انتهى-
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 
أبوظبي هو المصدر الرسمي للبيانات اإلحصائية في إمارة أبوظبي، وقد تم إنشاؤه في الثامن  -مركز اإلحصاء 

الذي صدر بمرسوم من صاحب السمو ، 2008 سنة (7)وفقًا للقانون رقم  2008والعشرين من شهر أبريل عام 
ول عن تطوير ؤ . وبموجب هذا القانون، فإن المركز مس-حفظه هللا-الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

وتنظيم العمل اإلحصائي في إمارة أبوظبي وإنتاج وتحليل ونشر جميع اإلحصاءات الرسمية المتعلقة باإلمارة، كما 
ة التكامل والتناغم لإلحصاءات المنتجة بواسطة الدوائر والجهات المحلية األخرى، والعمل يقوم المركز بتنسيق عملي

 مع هذه الجهات فيما يتعلق بتوحيد المفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 
 

وباعتباره الجهة الرسمية المعنية بجمع ونشر البيانات اإلحصائية في إمارة أبوظبي، يتولى المركز مهام إعداد خطط 
مج العمل اإلحصائي لخدمة برامج التنمية، وإجراء المسوح اإلحصائية الميدانية بما ال يتعارض مع مقتضيات برا

مصلحة العمل اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا باإلضافة إلى جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر اإلحصاءات 
والديموغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية الرسمية ونتائج المسوح المتعلقة بالمجاالت السكانية واالجتماعية 

والثقافية وغيرها، وذلك وفق معايير عالمية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق باالستقاللية المهنية، الحيادية، الموضوعية، 
 الثقة، السرية اإلحصائية، فضاًل عن مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 

 
في دفع مسير التنمية الشاملة في اإلمارة،  محورياً  أبوظبي يلعب دوراً  -ومن هذا المنطلق، فإن مركز اإلحصاء 

وذلك بتوفير المعلومات اإلحصائية المطلوبة لصياغة الخطط والبرامج والسياسات المعتمدة على الحقائق األرقام 
القرار وراسمي  فعااًل في خدمة متخذي الحديثة والدقيقة. ويسعى المركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم إسهاماً 

السياسات، وإنارة درب التطور والنمو في المجتمع، سواء للجمهور أو مجتمع األعمال والباحثين ووسائل اإلعالم 
وغيرها، وذلك في إطار عمله كمصدر رئيسي لجمع البيانات اإلحصائية وفق معايير وأساليب وتقنيات حديثة، 

 لتي تخدم أهداف التنمية.ومن ثم دراستها وتحليلها واستخراج المؤشرات ا
 

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
  وإعالم بلقيس فوزي، ضابط اتصال

   أبوظبي -مركز اإلحصاء 
الهاتف المتحرك: 

971507146677+ 

 ماري خماسمية
 للعالقات العامةويبر شاندويك 

 971502731753+الهاتف المتحرك: 
البريد اإللكتروني: 

mkhamasmieh@webershandwick.com 

mailto:mkhamasmieh@webershandwick.com


 

 

البريد اإللكتروني: 
bsezer@scad.gov.ae 

 رواد خطار
 ويبر شاندويك للعالقات العامة

 971563362121+الهاتف المتحرك: 
 RKhattar@webershandwick.comالبريد اإللكتروني: 
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