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 باإلنابةأبوظبي  – اإلحصاء مركز عام مدير السويدي، أحمد عبدهللاكلمة 
اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنميةبمناسبة   

 
في وقت تبرز فيه الحاجة اليوم  والتنمية الحوار أجل من الثقافي للتنوع العالمي اليوميحتفل العالم ب

أكثر من أي يوم مضى إلى ردم الهوة بين الثقافات والحضارات، وتعزيز الحوار اإلنساني بما فيه 
خير األمم والشعوب. ومن هنا تبرز فرادة وريادة النموذج اإلماراتي في التنوع والغنى الثقافي، حيث 

بناء  و  سالما   فات العالمية على أرض دولة اإلمارات، لتنتجتلتقي وتتعايش وتتفاعل الحضارات والثقا
 وتطويرا  ونموا .

 
وما يميز هذا اليوم هو تأكيده أن للثقافة تطبيقات أكثر شموال  تتجاوز الفهم التقليدي، لُتعنى بمختلف 

معرفة. القتصاد قائم على ال للتحولعناصر التقدم والنمو؛ فالتنوع الثقافي هو محرك للتنمية ودافع 
اتخاذ قرارات مستنيرة ومبنية على حقائق ومعلومات موثوقة، هذا التحول يتطلب من القادة  وألن
هو أمر الزم وأساسي اإلحصاءات والبيانات الدقيقة والحديثة وذات العالقة  جمع وتحليل وإنتاجفإن 

 لدفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدى الدول.
 

كلل ووفق أفضل الممارسات العالمية  ن أبوظبي سنواصل العمل دو  –ونحن في مركز اإلحصاء 
بهدف توفير إحصاءات دقيقة وموثوقة تدعم صناع القرار، وتساهم برسم السياسات وإعداد الخطط 

 التنموية الحالية والمستقبلية إلمارة أبوظبي. 
 

 -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)وفقا  للقانون رقم  2008والعشرين من شهر أبريل عام 
ول عن تطوير ؤ لمركز مس. وبموجب هذا القانون، فإن ا-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 
يقوم المركز بتنسيق عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات المنتجة بواسطة الدوائر والجهات المحلية األخرى، والعمل 

 توحيد المفاهيم والتعاريف اإلحصائية. مع هذه الجهات فيما يتعلق ب
 

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

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

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

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

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

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

 ومن ثم دراستها وتحليلها واستخراج المؤشرات التي تخدم أهداف التنمية.
 
 لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:ل

  وإعالم بلقيس فوزي، ضابط اتصال
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