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سعادة راشد الحج المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز اإلحصاء – أبوظبي
مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب اهلل ثراه " قدم للعالم أفضل التجارب
العالمية الرائدة في مجال التنمية السريعة والمتوازنة بمعيار عمر األمم والشعوب
انطالقاً من اعالن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان ،رئيس الدولة ،عام  2018حتت شعار "عام زايد"،
والذي يأيت تزامناً مع ذكرى يوم جلوس املغفور له بإذن اهلل تعاىل ،الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان ،طيَّب اهلل ثراه ،يف
السادس من أغسطس عام  1966عندما توىل مقاليد احلكم يف إمارة أبوظيب .وهبذه املناسبة أوضح سعادة راشد
املؤسس
الحج املنصوري رئيس جملس إدارة مركز اإلحصاء – أبوظيب أن عام  2018ميثل عام االمتنان والتقدير للقائد ِّ
لدولة االحتاد ،وواضع أسس النهضة العصرية اليت تشهدها دولة اإلمارات على املستويات كافَّة.
وأضاف املنصوري أن دولة اإلمارات العربية املتحدة أصبحت تستعرض من خالل مبادراهتا الرائدة مثرة ما غرسه املغفور
له بإذن اهلل تعاىل ،الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان ،يف تأسيس الدولة ،وبناء هنضتها اليت مازالت تشهد تطوراً وازدهاراً
يف العقود املاضية ،حىت باتت اإلمارات املثال اليت حيتذى به ملختلف الدول اليت تسعى لتحقيق التقدم مبا يتماشى مع
أعلى املعايري العاملية وحيافظ على أعظم مرياث "مرياث زايد" الذي ورث منه اجملتمع اإلمارايت القيم واملبادئ والتقاليد
الراسخة.
وأوضح سعادته بأن مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان " طيب اهلل ثراه " قدم للعامل أفضل التجارب
العاملية الرائدة يف جمال التنمية السريعة واملتوازنة مبعيار عمر األمم والشعوب ،حيث حتولت دولة االمارات من رقعة
جغرافية تفتقر اىل أبسط مقومات احلياة اىل أحد افضل املناطق املتحضرة على مستوى العامل  ...واملتأمل للنسب
واألرقام واإلحصاءات اليت رصدها " مركز اإلحصاء – أبوظيب " منذ توليه مقاليد احلكم يف امارة ابوظيب وعلى مدار
 50عاما سابقة يدرك من الوهلة االويل أن هذه اإلجنازات العظيمة اليت مشلت كافة مرافق احلياة مل تكن وليدة الصدفة
أو جمرد استجابة عفوية لثروة طبيعية تفجرت من باطن األرض ،وإمنا هي نتاج فكر تنموي واضح املعامل ونظرة ثاقبة
امتاز هبا املغفور له بإذن اهلل تعاىل ،الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان ،طيَّب اهلل ثراه  ،حيث تضاعف الناتج احمللي
اإلمجايل باألسعار اجلارية  190مرة ومتوسط نصيب الفرد من هذا الناتج أكثر من ست مرات ليصبح ثاين أعلى
معدل على مستوى العامل كما تضاعف عدد املباين  27مرة وعدد املدراس  20مرة وعدد الطالب  42مرة واخنفض
معدل االمية بني املواطنني من  %80اىل  %6فقط وغري ذلك من املؤشرات اليت تؤكد أن جتربة ابوظيب خاصة ودولة
االمارات عامة هي حالة فريدة من نوعها على مستوى العامل.

مشرياً اىل أمهية دور اجلهات احلكومية يف أبوظيب ملواكبة هذه املبادرة الفريدة من نوعها واالستعداد بتحفيز املوظفني من
أبناء الوطن ودعمهم بكل ما خيدم توجهات القيادة الرشيدة ،فاليوم علينا مجيعاً أن نساهم يف بناء مستقبل الوطن
ودفعه حنو العاملية ،وأضاف املنصوري بأنه جيب أن نتكاتف ونعمل وفقاً لرؤية املغفور له بإذن اهلل ،وأن جنسد بأعمالنا
وتعامالتنا ورؤيتنا للمستقبل مبا يتماشى وفقاً ملا رهمه املغفور له بإذن اهلل تعاىل ،الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان ،طيَّب
اهلل ثراه  ،ليظل بيننا بقيمه ومبادئه حىت نتوارثها جيالً بعد جيل.

معلومات عن مركز اإلحصاء – أبوظبي
مركز اإلحصاء  -أبوظيب هو املصدر الرهمي للبيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب ،وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من
شهر أبريل عام  2008وفقاً للقانون رقم ) (7سنة  ،2008الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل هنيان رئيس الدولة -حفظه اهلل .-ومبوجب هذا القانون ،فإن املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل
اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرهمية املتعلقة باإلمارة ،كما يقوم املركز بتنسيق
عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى ،والعمل مع هذه اجلهات فيما
يتعلق بتوحيد املفاهيم والتعاريف اإلحصائية.
وباعتباره اجلهة الرهمية املعنية جبمع ونشر البيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب ،يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج
العمل اإلحصائي خلدمة برامج التنمية ،وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل
اإلحصائي على مستوى الدولة ،هذا باإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرهمية ونتائج
املسوح املتعلقة باجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية ،وغريها ،وذلك وفق
معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق باالستقاللية املهنية ،احليادية ،املوضوعية ،الثقة ،السرية اإلحصائية ،فضالً عن
مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات.
ومن هذا املنطلق ،فإن مركز اإلحصاء  -أبوظيب يلعب دورا حموريا يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة ،وذلك بتوفري
املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة.
ويسعى املركز ألن يكون ركيزةً أساسية تسهم إسهاما فعاالً يف خدمة متخذي القرار وراهمي السياسات ،وإنارةً درب
التطور والنمو يف اجملتمع ،سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغريها ،وذلك يف إطار عمله
كمصدر رئيسي جلمع البيانات اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة ،ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج
املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية.
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