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 "إحصاء أبوظبي" يطلق مبادرة خيرية تحت شعار ألخيك في شهر رمضان المبارك

 صائم وتوزيع المير الرمضاني على العمال  1000 حوالي إفطار

 

خالل « عام اخلري»حتت شعار ألخيك ضمن مبادرات يف إمارة أبوظيب أبوظيب مبادرة خريية  –نظم مركز اإلحصاء 
موظفي املركز  عدد منوذلك مبشاركة على العمال شهر رمضان املبارك، تتضمن إفطار صائم وتوزيع املري الرمضاين 

لتأيت هذه املبادرة بالتزامن ، رمضان انطلقت يف ثالث أسبوع من شهر واليت ،ومتطوعني من فئة الشباب واألطفال
م التاسع عشر من رمضان من كل عام املوافق لذكرى رحيل اليت تصادف يو مع ذكرى يوم زايد للعمل اإلنساين 

ومتاشيًا مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة  .مؤسس الدولة املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان، طيب اهلل ثراه
 عاماً للخري.  2017اإلمارات العربية املتحدة وإعالن عام 

 
ق مبدأ التكافل اجملتمعي بني أفراد اجملتمع وتوطيد جسور التواصل لتحقي املركز من خالل هذه املبادرةيسعى كما 

االفطار للصائمني، احياء هذه  اتتوفري وجبهتدف اىل . كما أشار اىل أن املبادرة كافة فئات اجملتمعوالتعاضد بني  
تعزيز دور الفرد و  مارايت،أفراد اجملتمع اإلاحملتاجني، بث روح الرتاحم والتكافل بني  املعاناة عنالسنة وممارستها، رفع 

غرس روح العطاء والبذل يف  يهدف املركز اىل جبانب ذلك. واملوظف يف املشاركة يف املبادرات اجملتمعية واخلريية
نفوس الشباب واألطفال، لتمثل املبادرة اجملتمعية أمسى مشاهد التعاون فيما بني اجلهات احلكومية واجملتمع يف سبيل 

  وخلق تفاعل إجيايب يساهم يف بناء اجملتمعات. االرتقاء باإلنسان 
 

أمهية دور اجلهات احلكومية يف توجيه ودعم وحتفيز فئة الشباب واألطفال للمبادرة  أبوظيب -وأكد مركز اإلحصاء 
حنو عمل اخلري والتطوع بأوقات فراغهم فيما خيدم جمتمعهم، فاليوم الشباب واألطفال هم قادة الغد والسبيل 

، فبناء القيم احلميدة يف نفسوهم وتعزيز مسة العطاء والبذل منذ الصغر عامل الفرداألمة واالرتقاء حبياة للنهوض ب
 .للدولةأساسي ومهم لتأسيس مستقبل مشرق 

 



 

 

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

شاؤه يف الثامن والعشرين من أبوظيب هو املصدر الرمسي للبيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وقد مت إن -مركز اإلحصاء 
فة ، الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خلي 2008سنة (7)وفقًا للقانون رقم   2008شهر أبريل عام 

. ومبوجب هذا القانون، فإن املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل -حفظه اهلل-بن زايد آل هنيان رئيس الدولة 
اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة باإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق 

اسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى، والعمل مع هذه اجلهات فيما عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بو 
 يتعلق بتوحيد املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 

وباعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج 
إجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل العمل اإلحصائي خلدمة برامج التنمية، و 

 اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا باإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج 
راعية والثقافية، وغريها، وذلك وفق املسوح املتعلقة باجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والز 

معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق باالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضاًل عن 
 مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 

تنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوفري أبوظيب يلعب دورا حموريا يف دفع مسري ال -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 
املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. 
ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم إسهاما فعااًل يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإنارًة درب 

ر والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله  التطو 
كمصدر رئيسي جلمع البيانات اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج 

 املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية. 
 ات يرجى االتصال على:لمزيد من المعلوم

 بلقيس فوزي سزر
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