
                                                       

 

 

 بيان صحفي

 

 مؤشر إحصائي عن القوى العاملة 101 مخرجات المسح تشمل

أبوظبي يطلق أعمال مسح القوى العاملة ربع  –للمرة األولى.. مركز اإلحصاء 
 في إمارة أبوظبي 2021السنوي 

 

ربع أعمال مسح القوى العاملة  انطلقت"، عكم نبني بيانات للمستقبل"م تحت شعار :2021يونيو  14
 .2021يونيو 24مايو إلى  17أبوظبي خالل الفترة من  - الذي ينفذه مركز اإلحصاءالسنوي للمرة األولى، و 

تلبي  بياناتلجمع  ؛زيقوم بها المرك التي ستراتيجيةاال أهم وأبرز المسوح مجموعةضمن المسح ويأتي 
 احتياجات إمارة أبوظبي ومتخذي القرار، باالنسجام مع تطلعات القيادة الرشيدة في رسم مالمح المستقبل.

 
ويهدف مسح القوى العاملة إلى التعرُّف على حجم القوى العاملة من األفراد المواطنين والمقيمين باإلمارة، 

بطالة والعمالة والمشاركة واإلعالة واالقتصادية وتقدير معدالت الوخصائصها الديموغرافية والمهنية 
عام  الربع األول والثاني من وق العمل باإلمارة خاللما يعكس المتغيرات الحاصلة في س ؛االقتصادية

.  وبذلك يوفر مسح القوى العاملة لمتخذي القرار وراسمي السياسات بيانات تفصيلية عن قوة 2021
 العمل وخصائصها المتنوعة.

 
ملة اعن أهمية دور مسح القوى الع الحمداني، مدير إدارة المسوح الميدانية باإلنابةناصر بدر  وأعرب
: "يعد مسح القوى العاملة مشروع وطني يسهم في تحقيق االستراتيجية التنموية إلمارة أبوظبي قائالا 

 استقراءويوفر بيانات حديثة وموثوقة تساهم بشكل أساسي في  العمل. والخطط والبرامج الخاصة بسوق 



                                                          

 

عن مدى مساهمة القوى العاملة في اإلمارة ومعرفة لمتخذ القرار  واضحة ومتعمقة صورة وتقديمالمستقبل 
. حيث تتمثل أهمية دور المسوح في عكس صورة واقعية ألحدث البيانات المتعلقة كثافتها في كل مناطقها

  ".19-بالقوى العاملة، في ظل الظروف الراهنة خالل أزمة كوفيد
 
يتناول إحصاءات دقيقة حول مؤشر إحصائي  101 مسح القوى العاملة إنتاجتتيح بيانات ومخرجات سو 

سوق  ما سيساعد في عملية تخطيط وتنظيم ؛معدالت البطالة والعمالة والمشاركة واإلعالة االقتصادية
 العمل وإعداد البرامج التطويرية للموارد البشرية.

 
أبوظبي الجميع إلى التعاون  -مركز اإلحصاء  للمستقبل"، يدعووضمن حملة "معكم نبني بيانات 

مع التزام المركز بضمان سرية  ودقة، والتجاوب الفعال من خالل توفير البيانات الصحيحة بكل شفافية
 لكافة األفراد المشاركين. البيانات وخصوصيتها

 
 

 -انتهى-
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                                          

 

 

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 
 

أبوظبي هو المصدر الرسمي للبيانات اإلحصائية في إمارة أبوظبي، وقد تم إنشاؤه في الثامن والعشرين  -مركز اإلحصاء 
، الذي صدر بمرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 2008سنة  (7)وفقاا للقانون رقم  2008من شهر أبريل عام 

القانون، فإن المركز مسؤول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي في  . وبموجب هذا-حفظه هللا-آل نهيان رئيس الدولة 
إمارة أبوظبي وإنتاج وتحليل ونشر جميع اإلحصاءات الرسمية المتعلقة باإلمارة، كما يقوم المركز بتنسيق عملية التكامل 

ات فيما يتعلق بتوحيد المفاهيم والتناغم لإلحصاءات المنتجة بواسطة الدوائر والجهات المحلية األخرى، والعمل مع هذه الجه
 والتعاريف اإلحصائية. 

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

اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا باإلضافة إلى جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر اإلحصاءات الرسمية ونتائج المسوح 
المتعلقة بالمجاالت السكانية واالجتماعية والديموغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية وغيرها، وذلك وفق معايير 

اسية مهمة تتعلق باالستقاللية المهنية، الحيادية، الموضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضالا عن مالءمة عالمية ومبادئ أس
 الكلفة وجودة اإلحصاءات. 

أبوظبي يلعب دوراا محورياا في دفع مسير التنمية الشاملة في اإلمارة، وذلك بتوفير  -ومن هذا المنطلق، فإن مركز اإلحصاء 
ية المطلوبة لصياغة الخطط والبرامج والسياسات المعتمدة على الحقائق األرقام الحديثة والدقيقة. ويسعى المعلومات اإلحصائ

المركز ألن يكون ركيزةا أساسية تسهم إسهاماا فعاالا في خدمة متخذي القرار وراسمي السياسات، وإنارة درب التطور والنمو 
احثين ووسائل اإلعالم وغيرها، وذلك في إطار عمله كمصدر رئيسي في المجتمع، سواء للجمهور أو مجتمع األعمال والب

لجمع البيانات اإلحصائية وفق معايير وأساليب وتقنيات حديثة، ومن ثم دراستها وتحليلها واستخراج المؤشرات التي تخدم 
 أهداف التنمية.

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
 ، ضابط اتصال وإعالمبلقيس فوزي 

 أبوظبي -اإلحصاء  مركز
 971507146677+الهاتف المتحرك: 
البريد اإللكتروني: 

bsezer@scad.gov.ae 
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